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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá změnami konfigurace průmyslové sítě, která prošla 

technologickou rekonstrukcí. Práce popisuje především změny provedené na zařízeních 

sloužících ke kompenzaci jalového výkonu a zlepšování kvality elektřiny a je rozdělena do dvou 

částí.  

Teoretická část se zabývá jednotlivými parametry pro posuzování kvality elektřiny, 

příčinami změn těchto parametrů, případně zařízeními pro jejich úpravu. Práce také obsahuje 

požadavky normy na tyto parametry. Dále je zde rozvedeno téma kompenzace jalového výkonu, 

výčet spotřebičů jalového výkonu a jejich vliv na napájecí síť.  

Praktická část se zabývá rekonstrukcí zařízení pro kompenzaci jalového výkonu, začleněním 

lokálního zdroje a využitím prvků výkonové elektroniky pro zajištění kvality elektřiny. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  Kvalita elektřiny; účiník; jalový výkon; kompenzace jalového výkonu; 

hrazená kompenzace; aktivní filtr; pasivní filtr; fotovoltaická 

elektrárna 
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ABSTRACT 

This bachelor´s thesis deals with reconfiguration of industrial network that has been 

technologically reconstructed. The aim of this study is mostly to describe changes made on 

devices used for reactive power compensation and improving the power quality. Thesis is divided 

into two parts. 

Theoretical part of thesis deals with parameters used for judging power quality and causes of 

changes for these parameters, eventually with devices for its adjustment. Standard demands for 

these parameters are also included. Further, reactive power compensation, extract of reactive 

power appliance and their influence on power network is described in this thesis.  

In the second - practical - part devices used for reactive power compensation were 

reconstructed. This part is also focused on local energy source integration and usage of power 

electronic engineering products for power quality provision. 

 

 

KEY WORDS:  Power quality; power factor; reactive power; reactive power 

compensation; detuned compensation; active filters; passive filters; 

photovoltaic power plant 
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THDu celkové harmonické zkreslení napětí [-] 
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1 ÚVOD 

V dnešní době hojného výskytu nelineárních spotřebičů, zařízení rušivých a naopak citlivých 

na rušení, strojů, které potřebují ke svému provozu jalový proud apod., je třeba se velmi zabývat 

kvalitou dodávané elektrické energie. Kvalita elektřiny má velký vliv na ekonomický provoz 

strojírenských i jiných podniků. Provozovat firmu ekonomicky nelze, pokud budou veškeré 

finanční prostředky utraceny za pokuty za ovlivňování nadřazené soustavy nebo za opravy 

zařízení poškozených energetickým rušením. Proto se správná konfigurace napájecí sítě byť při 

počáteční investici může velmi rychle navrátit, ušetřením na přirážkách, prodloužením životnosti 

zařízení a dalšími výhodami.  

Práce se zaměřuje na změny v konfiguraci napájecí sítě v průmyslovém podniku, především 

pak na rekonstrukci zařízení pro kompenzaci jalového výkonu a zařízení upravujících kvalitu 

elektřiny obecně. Práce obsahuje návrh na rekonstrukci pasivních filtrů, které z důvodů 

nevhodnosti aplikace pro novou skladbu spotřebičů, musely být nahrazeny pasivními filtry 

novými. V práci je uveden teoretický výpočet základních prvků jednotlivých pasivních filtrů. 

Dále práce obsahuje návrh rekonstrukce kompenzačního zařízení pro individuální kompenzaci 

jalového výkonu, s přihlédnutím k ochraně tohoto zařízení vůči rušivým vlivům okolních 

spotřebičů. Dalším bodem práce je návrh rekonstrukce stupňovitě spínaného kompenzačního 

zařízení, jeho vhodné rozšíření na požadovaný kompenzační výkon. V další části je diskutováno 

začlenění lokálního zdroje do průmyslové sítě z hlediska nutnosti instalace kompenzačních 

zařízení pro řízení účiníku a zajištění kvalitativních parametrů vyráběné elektrické energie. 

Poslední částí návrhu je výběr vhodného zařízení pro úpravu kvalitativních parametrů napájecího 

napětí pro napájení zařízení citlivých na energetická rušení. Na konci návrhu jsou uvedeny 

finanční náklady na navrhované změny. 

V úvodních kapitolách práce jsou všeobecné shrnuty poznatky o kvalitě elektrické energie, 

její základní parametry včetně normy upravující dovolené odchylky od základních parametrů. 

Dále je zmíněna elektromagnetická kompatibilita, která přibližuje vztahy mezi sítí a 

připojovaným zařízením v oblasti energetických rušení. Samotná rušení jsou řešena z hlediska 

příčin, důsledků, dovolených hladin a také omezení vniku a šíření jednotlivých druhů rušení. 

V další kapitole jsou popsány současné průmyslové spotřebiče, charakter jejich odběru a 

působení na napájecí síť. Poslední kapitola teoretického úvodu je věnována definicím 

jednotlivých výkonů a matematickými vztahy mezi nimi. Dále pak problematika kompenzace 

jalového výkonu. Tato část se zabývá jak matematickým rozborem principu kompenzace, tak 

rychlým přehledem vyhlášek upravujících ekonomickou stránku kompenzace, jako pokuty za 

nevyžádanou dodávku jalové energie apod. Velká pozornost je věnována také zařízením 

sloužícím ke kompenzaci jalového výkonu, jejich rozdělení a vzorce pro výpočet jejich parametrů 

užité při návrhu.  
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2 KVALITA ELEKTŘINY 

Od počátků výroby elektřiny pro komerční využití, nikoli pouze pro vlastní spotřebu, bylo 

nutno stanovit faktory, dle kterých je možno posuzovat elektřinu z kvalitativního hlediska. Za 

základní ukazatele kvality elektřiny je považována velikost napětí společně s kmitočtem. 

V dnešní době, užíváním velkého množství zařízení s proměnnou nebo nelineární provozní 

charakteristikou, se projevují stále více zpětné vlivy na rozvodné sítě. Zpětné vlivy mohou vést 

v některých případech k negativnímu ovlivnění činnosti jiných přístrojů a zařízení, v krajních 

případech může dojít i k jejich zničení. Proto je nutné snížit, případně ideálně úplně zamezit 

působení zpětných vlivů spotřebičů na rozvodné sítě. Těmito zpětnými vlivy se rozumí rušení 

nejrůznějších druhů způsobené právě používáním zařízení s nelineární charakteristikou. Rušení 

lze rozdělit z fyzikálního hlediska podle úrovní kmitočtových pásem na energetické, akustické a 

rádiové. Pro návrh průmyslové sítě je nejdůležitější pásmo energetické, kam patří typy rušení 

jako vyšší harmonické, nesymetrie a kolísání napětí [1].  

2.1 Základní parametry kvality elektřiny 

Již bylo řečeno, že dvěma základními parametry, podle kterých se určuje kvalita dodávané 

elektřiny, jsou velikost napájecího napětí a kmitočet sítě. Všechny parametry kvality elektřiny dle 

normy ČSN EN 50160, [2] jsou popsány v následujících kapitolách.  

2.1.1 Kmitočet sítě 

Jmenovitý kmitočet napájecího napětí v sítích provozovaných na území ČR je 50 Hz. Norma 

udává meze, které odchylka od jmenovité hodnoty kmitočtu musí splnit. Za normálních 

provozních podmínek musí být střední hodnota kmitočtu základní harmonické, měřená 

v intervalu 10 s, v těchto hodnotách [2]. 

Meze kmitočtu systému se synchronním připojením k propojenému systému: 

  50 Hz 1 %  během 99,5 % roku 

  50 Hz +4 %/ -6% po 100 % času. 

Meze kmitočtu systému bez synchronního připojení, tj. ostrovní napájecí systémy: 

  50 Hz 2 %  během 95 % týdne 

  50 Hz 15 %   po 100 % času. 

2.1.2 Velikost a odchylky napájecího napětí 

Velikost napájecího napětí sítích NN, je dána jmenovitým napájecím napětím Un, pro VN 

dohodnutým napájecím napětím Uc. Pro veřejnou síť nízkého napětí je jmenovitá fázová hodnota 

napětí stanovena na 230 V. Výjimkou je již dnes nepoužívaná třívodičová soustava se 

jmenovitým sdruženým napětím 230 V.  

Za normálních provozních podmínek musí během každého týdne 95 % průměrných 

efektivních hodnot napájecího napětí v měřících intervalech 10 minut v rozsahu Un/Uc 10 %. 
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Všechny průměrné efektivní hodnoty napájecího napětí musí být pak v rozsahu Un +10 %/-15 % 

[2]. 

Klasifikace změn napětí se provádí v závislosti na délce trvání, nebo na velikosti změn 

napětí. Rozdělení je uvedeno, viz Tabulka 2-1.  

Tabulka 2-1 Parametry změn napětí v síti [2] 

Název Parametry změn 

Rychlé změny napětí 
Pokles: NN: 5 %, výjimečně 10 % 

VN: 4 %, výjimečně 6 % 

Krátkodobé poklesy 

napájecího napětí 

Délka trvání < 1 s 

Pokles: NN: 10 – 50 %, VN: 10 – 15 % 

Krátkodobé přerušení 

napájecího napětí 

Délka trvání < 3 min (70 % z celkového počtu < 1s) 

Počet < několik desítek – stovek / rok 

Dlouhodobé přerušení 

napájecího napětí 

Délka trvání > 3 min 

Počet < 10 – 50 / rok (v závislosti na oblasti) 

Dočasná přepětí o síťovém 

kmitočtu 

Velikost: NN < 1,5 kV efektivní 

VN < 1,7 Uc 

Přechodná přepětí 
Velikost: NN < 6 kV, pro VN není definováno 

Doba náběhu: ms - µs 

2.2 Energetická rušení 

Vznik energetických rušení je podmíněn použitím zařízení, které svým provozem způsobuje 

zkreslení napájecího napětí, kolísání efektivní hodnoty napětí, nesymetrii trojfázové soustavy 

nebo impulsní rušení. Jednotlivé spotřebiče mohou být tedy zdrojem nežádoucích vlivů a tím 

působit na ostatní spotřebiče i na celou síť. Při překročení dovolených mezí pro vznik rušení 

může dojít k ohrožení činnosti různých citlivých zařízení případně i jeho zničení. Pro správnou 

funkci systému je třeba omezovat a korigovat vznik těchto rušení.  

2.2.1 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 

Elektromagnetická kompatibilita (slučitelnost) vyjadřuje schopnost přístrojů a zařízení 

pracovat bez závad i v prostředí působení rušivých signálů, pocházejících z jiných přístrojů, a 

zároveň však při své činnosti nesmí být zdrojem elektromagnetického rušení ovlivňujícím chod 

okolních zařízení [3]. EMC se zpravidla dělí na dvě části: 

 Elektromagnetická interference (EMI), která se zabývá především identifikací a 

popisem zdrojů rušení a rušivých signálů. V podstatě se jedná o zjišťování a 

minimalizaci příčin rušení. 

 Elektromagnetická susceptibilita (EMS), zabývající se odolností zařízení na určité 

úrovně elektromagnetického rušení. Týká se tedy snahy o zmírnění, resp. odstraňování 

důsledků rušení.  
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Sloučením těchto dvou částí dostaneme pojem kompatibilní úroveň, která je stanovena, jako 

hodnota při které je jen malá pravděpodobnost, že dojde k překročení skutečnou úrovní rušení. 

V praxi to znamená pokrytí alespoň 95% případů rušení jak z hlediska důsledků, tak z hlediska 

příčin. Tato hodnota slouží jako referenční k bezproblémovému chodu rozvodné sítě, na níž jsou 

připojeny jednotlivé spotřebiče a zařízení. Tato hodnota je minimální úrovní odolnosti, kterou by 

měli mít všechny zařízení a přístroje obsažené v rozvodné síti. V praxi je samozřejmě potřeba 

vyšší odolnost přístrojů, než kompatibilní úroveň. Tato hladina roste s významem daného 

zařízení [1].  

2.2.2 Rozdělení elektromagnetických prostředí 

Rozdělení elektromagnetických úrovní do tříd je ekonomickou záležitostí, kterou se lze při 

návrhu vyhnout překompenzování systému, jenž zahrnuje vrůst investic. 

 Třída 1: Je třída týkající se chráněných napájení, její kompatibilní úrovně jsou nižší 

než úrovně veřejných rozvodných sítí. Spadají do ní zařízení velmi citlivé na rušení 

z rozvodné sítě, např. zařízení v technologických laboratořích, některé 

z automatizačních a ochranných zařízení, některých počítačů aj. 

 Třída 2: Je třída určená soustavám se společným napájecím bodem nebo napájecím 

bodem uvnitř závodu. Jedná se všeobecně o soustavy v průmyslovém prostředí. Dané 

kompatibilní úrovně jsou na stejné hladině jako úrovně veřejných rozvodných sítí. 

Tato skutečnost zaručuje při návrhu možnost užití prvků běžně používaných ve 

veřejných rozvodných sítích.  

 Třída 3: Je třída uplatňující se pouze v průmyslovém prostředí, přesněji jen soustav 

s napájecím bodem uvnitř závodu. Uvažuje se u ní vyšší kompatibilní úroveň pro 

některé rušivé jevy než u třídy 2. Uvažování třídy 3 je podmíněno splněním jakékoliv 

z těchto podmínek: 

 napájení převažující části zatížení pomocí měničů 

 užití svařovacích agregátu 

 častý rozběh velkých motorů 

 impulzní změna zatížení 

Napájení některých velmi rušících zařízení (kupř. obloukové pece, velké měniče apod.), 

které překračují Třídu 3, je nutné provádět z vyčleněných přípojnic (samostatný transformátor). 

Pro takové úrovně rušení je třeba individuálního posouzení a odsouhlasení kompatibilních úrovní 

[4].  

2.2.3 Harmonické vyšších řádů 

Základní kmitočet napájecích sítí provozovaných na území ČR je 50 Hz. Harmonické 

vyšších řádů jsou určeny jako násobky prvního (základního) harmonického kmitočtu, neboli již 

zmiňovaných 50 Hz, tzn. třetí harmonická má hodnotu 150 Hz, pátá 250 Hz apod. [5]. Řád 

harmonické je obvykle označován h, a je dán poměrem dané harmonické a první harmonické. 

 ℎ =  
𝑓ℎ

𝑓50
 [-; Hz, Hz] (1) 
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Skutečný tvar signálu ovlivněného vyššími harmonickými je pak součtem jednotlivých 

harmonických složek, kdy jejich vlivem dochází ke zkreslení původního signálu. Jinými slovy 

původní sinusový průběh může být zdeformován do podoby, jejíž časový průběh (černá křivka) je 

zobrazen na obrázku, viz Obrázek 2-1, a bude mít negativní dopad na funkci některých zařízení, 

např. přístroje využívající průchod nulou jako referenční hodnotu (Obrázek 2-1 – lze pozorovat 

šest průchodů nulou za periodu, namísto obvyklých dvou). Ve skutečnosti bude však většina 

deformovaných průběhů značně složitější, než v uvedeném případě a bude obsahovat více 

harmonických složek se složitějším fázovým posuvem [6]. 

 

Obrázek 2-1 Časový průběh deformovaného signálu [6] 

2.2.3.1 Příčiny vzniku harmonických vyšších řádů 

V obvodu složeném pouze z lineárních prvků jako odpor, indukčnost, kapacita je protékající 

proud úměrný napájecímu napětí. Neboli pro sinusový průběh napětí protéká takovým obvodem 

sinusový proud. Vlivem reaktančních prvků dochází k fázovému posunu proudu a napětí stejně 

jako ke snížení účiníku, avšak tvar signálu je stále sinusový. Voltampérová charakteristika bude 

v tomto případě lineární, viz Obrázek 2-2a.  
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Obrázek 2-2 Volt-ampérové charakteristiky lineární a nelineární zátěže [6] 

Zařazení nelineární zátěže do daného obvodu bude mít za následek generování vyšších 

harmonických proudu. Příkladem jednoduché nelineární zátěže může být dvoucestný usměrňovač 

s kondenzátorem. Proud bude tímto usměrňovačem protékat pouze v případě, že napájecí napětí 

bude vyšší než napětí na kondenzátoru, tzn. v blízkosti špičkové hodnoty napětí. Voltampérová 

charakteristika je tedy nelineární, viz Obrázek 2-2b.  

Odběr proudu neharmonického průběhu, může být analyticky rozložen na proudy 

jednotlivých harmonických složek. Harmonické proudu tekoucí impedancemi sítě způsobují 

úbytky napětí, které následně vedou k deformaci původního sinusového průběhu napětí v této síti. 

Popis nelineárního spotřebiče je možno provést metodou náhradních proudových zdrojů, kdy 

nelineární spotřebič je nahrazen lineární zátěží a proudovými zdroji jednotlivých harmonických 

složek, charakteristických pro daný spotřebič.  

Harmonické se rozlišují na liché a sudé. Sudé harmonické se rovnají nule pro symetrickou 

křivku, tzn. křivku stejné velikosti a tvaru kladné i záporné půlperiody. Výskyt sudých 

harmonických je při dnešních technologiích ojedinělý, avšak dříve kvůli běžnému používání 

jednocestného usměrňovače byl zcela běžný [6]. 

Pro charakterizování obsahu harmonických v síti se používá činitele celkového 

harmonického zkreslení - THD. Je definován jako poměr geometrického součtu efektivních 

hodnot vyšších harmonických složek daného signálu vůči efektivní hodnotě základní harmonické 

složky signálu. Celkové harmonického zkreslení napětí je označován THDU, proudu pak THDI. 

Jsou definovány těmito vztahy: 

 
𝑇𝐻𝐷𝑈 =

√∑ (𝑈ℎ)240

ℎ=2

𝑈1
 

[-; V, V] (2) 
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𝑇𝐻𝐷𝐼 =

√∑ (𝐼ℎ)240

ℎ=2

𝐼1
 

[-; A, A] (3) 

kde: Uh a Ih jsou efektivní hodnoty napětí a proudu jednotlivých harmonických složek, h je 

řád jednotlivých harmonických složek, U1 a I1 jsou efektivní hodnoty napětí a proudu první 

harmonické složky. Pro hodnocení kvality elektrické energie se podle [2] uvažují harmonické 

složky do řádu 40. Vyšší řády harmonických lze v praxi zanedbat, protože již nijak výrazně 

neovlivňují výsledek, a lze dosáhnout požadované přesnosti [1]. 

2.2.3.2 Účinky harmonických vyšších řádů 

Problémy způsobené harmonickými v elektroinstalacích: 

 Harmonické proudu 

o přetížení středního vodiče 

o přehřátí transformátoru 

o rušení při spínání vypínačů 

o přetěžování kompenzačních kondenzátorů 

o skinefekt 

 Harmonická napětí 

o harmonické zkreslení napětí 

o zvýšení ztrát indukčních motorů 

o poruchy zařízení využívajících průchod nulou 

2.2.3.3 Dovolené úrovně obsahu harmonických vyšších řádů v napájecím napětí 

Za normálních provozních podmínek musí být během každého týdne 95 % desetiminutových 

středních efektivních hodnot napětí každé harmonické menší hodnotám, viz Tabulka 2-2 až 

Tabulka 2-4. Hodnoty se liší podle jednotlivých tříd popsaných v kapitole 2.2.2. Tabulka 2-5 

udává dovolené hodnoty celkového zkreslení všemi harmonickými napětími. 

Tabulka 2-2 Dovolené úrovně harmonických lichého řádu mimo násobky tří [2] 

Řád harmonické 
Třída 1 Třída 2 Třída 3 

Uh [%] Uh [%] Uh [%] 

5 3 6 8 

7 3 5 7 

11 3 3,5 5 

13 3 3 4,5 

17 2 2 4 

17 < h ≤ 39 2,27·(17/h)-0,27 2,27·(17/h)-0,27 4,5·(17/h)-0,5 
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Tabulka 2-3 Dovolené úrovně harmonických, násobky tří [2] 

Řád harmonické 
Třída 1 Třída 2 Třída 3 

Uh [%] Uh [%] Uh [%] 

3 3 5 6 

9 1,5 1,5 2,5 

15 0,3 0,4 2 

21 0,2 0,3 1,75 

17 < h ≤ 39 0,2 0,2 1 

Tabulka 2-4 Dovolené úrovně harmonických sudého řádu [2] 

Řád harmonické 
Třída 1 Třída 2 Třída 3 

Uh [%] Uh [%] Uh [%] 

2 2 2 3 

4 1 1 1,5 

6 0,5 0,5 1 

8 0,5 0,5 1 

10 0,5 0,5 1 

10 < h ≤ 40 0,25·(10/h)+0,25 0,25·(10/h)+0,25 1 

Tabulka 2-5 Kompatibilní úrovně pro celkové harmonické zkreslení [2] 

 
Třída 1 Třída 2 Třída 3 

Uh [%] Uh [%] Uh [%] 

Celkové harmonické 

zkreslení (THDU) 
5 8 10 

2.2.3.4 Zařízení ke snížení úrovně harmonických 

Zařízení sloužící k redukci harmonických jsou popsány v kapitole 4.4, pojednávající o 

rozdělení kompenzačních zařízení. Patří k nim pasivní a aktivní filtry. 

2.2.4 Kolísání napětí 

Pro každé napájecí vedení platí, že napájecí napětí na koncové zátěži je menší než napájecí 

napětí u zdroje. Na vedení tedy dochází k úbytku napětí, závislém na zátěžném proudu tekoucímu 

ze zdroje k předávacímu místu spotřebitele. Úbytek napětí na impedanci napájecího vedení ∆U je 

rozdílem mezi napětím na zdroji U1 a napětím v předávacím místě spotřebitele U2 vyvolaný 

zátěžným proudem I. Na vedeních NN a VN lze zanedbat při určování úbytku napětí příčné 

admitance. Velikost napětí v předávacím místě lze určit z jednofázového náhradního schématu a 
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fázorového diagramu, viz Obrázek 2-3.                              

  

Obrázek 2-3 Náhradní schéma a fázorový diagram úbytku napětí na napájecím vedení 

Kolísání napětí je popsáno jako řada změn napětí nebo cyklická změna obálky napětí, 

přičemž velikosti těchto změn nepřesahují limity stanovené pro pokles či zvýšení napětí. Za 

normálních provozních podmínek jsou meze v sítích nízkého napětí 5 % jmenovité hodnoty 

napětí. Za určitých okolností, jako např. na koncích dlouhých vedení, se mohou vyskytnout 

úbytky až 10 % jmenovité hodnoty napětí. Pro sítě VN byl stanoven užší rozsah a to 4 % a 6 % 

změny velikosti Uc. Změna napětí pro sítě nízkého napětí o 10 % Un je tedy krajní hodnotou 

kolísání napětí. Případné snížení napětí pod 90 % Un, se nazývá pokles napětí, naopak zvýšení 

napětí nad 110 % Un, se jedná o zvýšení napětí [2].  

2.2.4.1  Zdroje kolísání napětí 

Jev kolísání bývá způsoben změnami zatížení nebo spínáním v síti. Nejčastější příčinou 

vzniku kolísání napětí je časová změna jalového výkonu na proměnlivé zátěži. Takovými 

zátěžemi bývají např. obloukové pece, navíječky, pohony válcovacích stolic, aj. Malé výkonové 

zátěže jako např. rozběh indukčních motorů, svářečky, ohřívače vody, elektrické pily a kladiva, 

jeřáby, výtahy atd., mohou být původci flickeru, který je popsán v následující kapitole. Dalšími 

příčinami vzniku kolísání napětí mohou být činnosti jako spínání kompenzačních kondenzátorů, 

či přepínání transformátorových odboček, jež mění reaktanci vedení. Podobný efekt mohou 

způsobit změny v generování výkonu, jako např. v místě připojení větrné elektrárny na síť [7]. 

2.2.4.2 Účinky kolísání napětí  

Kolísáním napětí může mít negativní dopad na technologické procesy, kde může dojít 

k výpadkům s významnými náklady, zkrácení doby životnosti zařízení apod. Příkladem 

negativního dopadu je vliv kolísání napětí na elektrické stroje, kdy změna napětí na svorkách 

indukčního motoru způsobí změny otáček a skluzu, čímž samozřejmě působí na samotný výrobní 

proces. V horších případech může dojít ke zvýšení vibrací motoru, snížení mechanické pevnosti 

jeho částí, případně zkrácení doby životnosti. Dalším důsledkem u některých zařízení může být 

snížení účinnosti daného zařízení, zejména u zařízení na elektrický ohřev, kdy např. u obloukové 

pece výrazné kolísání napětí zvýší dobu tavení vsázky [7]. 

Výrazný vliv kolísání napájecího napětí je pozorován u světelných zdrojů. Změna amplitudy 

napětí způsobí změnu světelného toku světelných zdrojů. Při periodické změně amplitudy 

dochází k blikání světel. Tento jev byl pojmenován jako flicker. Flicker který je generován 

výrazně narušuje vidění a obecně způsobuje nepohodlí a únavu. Projevuje se změnou zrakového 
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vnímání, avšak míra změn je velmi individuální. Obrázek 2-4 ilustruje změny světelného toku 

v závislosti na změnách napájecího napětí [7].  

 

Obrázek 2-4 Závislost světelného toku na změně napětí [7] 

Vyhodnocení působení flickeru je realizováno pomocí dvou bezrozměrných ukazatelů 

hodnoty krátkodobé míry vjemu flickeru Pst a hodnoty dlouhodobé míry vjemu flickeru Plt. Pro 

běžnou 60 W (230 V) žárovku byl stanoven práh vnímání flickeru v závislosti na velikosti úbytků 

napětí a četnosti změn (v logaritmickém měřítku), viz Obrázek 2-5. Z něj je patrno, že největší 

citlivost na kolísání napětí z hlediska vnímání flickeru je při kmitočtu změn 8,8 Hz. Rušivé 

působení flickeru se určuje pomocí flickermetru, měřiče blikání [7]. 

 

Obrázek 2-5: Charakteristika míry vjemu flickeru v závislosti na kmitočtu napěťových změn [5] 

Norma [2] udává, že za normálních provozních podmínek musí být po 95 % času, 

v libovolném týdenním období dlouhodobá míra vjemu flickeru Plt ≤ 1. 

2.2.4.3 Možností omezení kolísání napětí 

Účinky kolísání napětí jsou nejvíce závislé na jeho amplitudě, proto možnosti omezení 

kolísání napětí jsou zaměřeny především na omezení této amplitudy. Toho lze dosáhnout dvěma 
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způsoby, a to omezením změn jalového výkonu v napájecí síti či zmenšením impedance sítě, tj. 

zvýšením zkratového výkonu v bodě připojení kolísavé zátěže. 

Zvětšení zkratového výkonu v bodě připojení kolísavé zátěže je možné provést několika 

způsoby. Patří k nim napájení těchto zátěží z vyhrazených vedení, zvětšením jmenovitého výkonu 

transformátoru napájecího kolísavou zátěž, připojení sériových kondenzátorů, nebo připojením 

zátěže do vyšší napěťové hladiny [1].  

Omezení změn jalového výkonu se provádí pomocí dynamických kompenzátorů nebo 

stabilizátorů. Mezi tyto stabilizátory se mohou řadit statické kompenzátory, synchronní 

kompenzátory, nebo také kompenzátory s přesytkami [7]. 

2.2.5 Nesymetrie napětí 

Napěťová nesymetrie vzniká nerovnoměrným rozložením zatížení mezi jednotlivé fáze, což 

má za následek nesymetrický odběr proudů, které pak vlivem impedance sítě způsobují 

nesymetrii napětí. Podle normy [2] je nesymetrie definována jako stav trojfázové sítě, při kterém 

efektivní hodnoty sdružených napětí nebo fázové úhly mezi po sobě jdoucími sdruženými 

napětími nejsou stejné [2]. Míra nesouměrností fázorů je vyjádřena poměrem zpětné k sousledné 

složce napětí. Bývá označována jako činitel nesymetrie ρU. 

 𝜌𝑈 =
𝑈2

𝑈1
 [-; V, V] (4) 

kde: U2 je zpětná složka první harmonické a  U1 její sousledná složka  

Za normálních provozních podmínek pro NN a VN systémy, musí být v libovolném 

týdenním období 95% desetiminutových středních efektivních hodnot zpětné složky napájecího 

napětí v rozsahu 0 – 2% sousledné složky [2].  

2.2.5.1 Zdroje nesymetrie 

Nesymetrie může být způsobena několika způsoby. Prvním z nich je svorkové napětí 

generátorů. Tento zdroj nesymetrie platí především pro generátorové jednotky menších výkonů 

připojených do hladiny nízkého napětí. Příkladem je možno uvést fotovoltaické články, které 

bývají do sítě připojeny přes jednofázové elektronické střídače, mohou být problematické právě 

vnášením nesymetrie do sítě. Pro synchronní generátory je nesymetričnost vyloučena jen 

konstrukcí a principem činnosti. Stejné podmínky platí i pro asynchronní indukční generátory 

užívané v některých typech větrných elektráren [8]. 

Dalším faktorem způsobujícím nesymetrické napětí je impedance prvků elektrického vedení. 

Jelikož impedance není úplně stejná ve všech fázích, vlivem geometrické konfigurace, či 

nesouměrnosti vzhledem k zemi. Obecně ale může být jejich účinek zanedbán, jsou-li učiněna 

preventivní opatření, jako transpozice vodičů [8]. 

Největším zdrojem nesymetrie je nesouměrnost zátěží, čili nesouměrnost proudových odběrů 

způsobený dvoufázovými nebo jednofázovými spotřebiči. Vnikají na úrovni NN jednofázovými 

zařízeními jako světelná nebo výpočetní technika, apod. Zdroje nesymetrie se mohou objevit také 
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na úrovních VN a VVN. Jsou jimi indukční, odporové, či obloukové pece, odporové svářečky, 

nebo např. střídavé vlakové trakce [1]. 

2.2.5.2 Možnosti omezení nesymetrie napájecího napětí 

Pro snížení vlivu nesymetrie může být provedeno několik kroků. Prvním a nejdůležitějším je 

rovnoměrné rozložení zátěží tak, aby se systém stal více symetrickým. Další možností je omezení 

vlivu zpětných složek proudu, které vyvolávají nesymetrii. Pro toto řešení je nezbytná nízká 

impedance systému, toho lze dosáhnout připojením nesymetrických zátěží do uzlů s vyšší 

zkratovou úrovní [8].   

Nesymetrie může být redukována také použitím speciálních transformátorů [8]: 

 Scottův transformátor – je složen ze dvou jednofázových transformátorů, se 

speciálním poměrem vinutí. Transformátory jsou připojeny k trojfázovému systému a 

jejich odběr je symetrický. Na výstupu z transformátorů se pak generuje dvojfázové 

ortogonální napětí, které dovoluje připojení dvoufázového systému. 

 Steinmetzův transformátor – jedná se o trojfázový transformátor s přídavnou 

výkonovou symetrizující zátěží, která se skládá z kondenzátoru a cívky. Návrh se 

provádí pro konkrétní činný výkon, který se musí rovnat jalovému výkonu cívky a 

kondenzátoru, aby se zátěž z pohledu trojfázové sítě jevila jako symetrická. 
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3 SOUČASNÉ SPOTŘEBIČE JALOVÉHO VÝKONU 

3.1 Asynchronní elektromotory 

Asynchronní elektromotory jsou nejrozšířenějším spotřebičem elektrické energie, neboť 

zejména v průmyslových sítích tvoří cca 70% celkového instalovaného výkonu. Dominantní 

zastoupení zhruba 85% z celkového instalovaného výkonu asynchronních motorů je provozováno 

v provedení s kotvou nakrátko. Stále více můžeme pozorovat použití střídavých regulovaných 

pohonů sestávajících se ze statických měničů kmitočtu a asynchronních motorů s kotvou 

nakrátko.  

Elektromotor je indukčním točivým strojem, tedy je zřejmé, že vektor proudu protékajícího 

statorem sestává ze složky činné a složky jalové, jejíž velikost závisí zejména na jalových 

složkách impedance statoru a rotoru a jalové složce tzv. hlavní impedance charakterizující 

magnetický obvod elektromotoru.  

Účiník odběru elektrické energie asynchronního motoru při běžném provozu klesá se 

ztížením motoru. Jeho krajní meze jsou určeny dvěma hodnotami danými provozními stavy 

naprázdno a provozním stavem při zatížení. Při stavu naprázdno odebírá motor jalový výkon o 

velikosti asi 60-70 % příkonu motoru při jmenovitém zatížení. Účiník odběru asynchronního 

motoru při jmenovitém zatížení se pohybuje v rozmezí 0,6 až 0,9 v závislosti na výkonu motoru a 

počtu pólů. Obecně platí, že účiník při jmenovitém zatížení roste se zvyšujícími se jmenovitými 

otáčkami asynchronního elektromotoru (s klesajícím počtem pólů) a stejně tak roste se 

zvyšujícím se jmenovitým výkonem elektromotoru. Účiník při chodu motoru naprázdno nebo 

chodu s nižším zatížením, než při zatížení jmenovitém je vždy horší, než v případě chodu se 

jmenovitým zatížením.  

3.2 Střídavé regulované pohony 

Střídavé regulované pohony v posledních letech téměř vytlačili pohony stejnosměrné při 

použití v nových aplikacích. Dříve tato možnost regulace nebyla možná kvůli nedokonalé 

technologii výkonových transistorů a mikroprocesorů. Výhodou střídavých regulovaných pohonů 

je možnost využití jednoduchých asynchronních motorů. Ty mají oproti stejnosměrným motorům 

jednodušší provedení a především výrazně nižší cenu. Předřazený měnič kmitočtu slouží k změně 

kmitočtu napájecího napětí. Tím se provádí regulace otáček asynchronního motoru. 

Měniče kmitočtu představují z pohledu vlivu na napájecí síť nelineární zátěž, tzn. proud jimi 

odebíraný ze sítě, není sinusový a vyznačuje se fázovým posunem 1. harmonické proudu vůči 

napětí. Podle způsobu akumulace energie ve stejnosměrném meziobvodu se měniče kmitočtu dělí 

na proudové a napěťové.  

3.2.1 Pohony s proudovými střídači 

Chování měniče kmitočtu s proudovým meziobvodem pro napájení asynchronního motoru 

vzhledem k napájecí síti lze popsat chováním řízeného šestipulzního usměrňovače. Odebíraný 

proud není sinusový a jeho 1. harmonická je fázově posunuta vůči napájecímu napětí.  
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Velikost odebíraného jalového výkonu se mění v závislosti na změně otáček. Poměr činného 

a jalového výkonu, neboli účiník cos φ1 je po určitý rozsah otáček téměř konstantní. Při regulaci 

mimo tento rozsah dochází ke zvětšování fázového posunu první harmonické proudu vůči 

napájecímu napětí. Z toho vyplývají nároky na kompenzaci jalového výkonu. Stupňovitě spínaná 

kompenzační zařízení bývají vyhovujícím řešením. Je třeba však dbát na obsah harmonických 

v proudu odebíraném střídačem ze sítě. Proto se doporučuje hrazení jednotlivých stupňů. 

3.2.2 Pohony s napěťovými střídači 

Měnič kmitočtu s napěťovým meziobvodem se na rozdíl od předchozí varianty řízení pohonu 

chová jako neřízený šestipulzní usměrňovač. První harmonická tohoto usměrňovače je téměř 

vždy ve fázi s první harmonickou napájecího napětí, tudíž cos φ1 je vyšší než 0,95. Tento stav 

platí pro celý rozsah regulace otáček a výkonů. U odebíraného proudu se mění ovšem jeho 

efektivní hodnota a obsah harmonických. Harmonické způsobují zhoršování opravdového účiníku 

λ a při dobrém účiníku cos φ. Kompenzovat tento typ statického měniče kmitočtu není nutné. 

Ovšem při návrhu kompenzačních zařízení spotřebičů napájených z téže sítě, je třeba dbát na 

možné problémy způsobené právě deformačním výkonem tohoto zařízení. 

3.3 Stejnosměrné regulované pohony 

I přes obrovský rozmach střídavých regulovaných pohonů, které díky dokonale zvládnuté 

technologii výroby statických měničů kmitočtu s možností využití klasických asynchronních 

elektromotorů, které nacházejí široké uplatnění ve všech průmyslových odvětvích, se stále pro 

některé aplikace užívá stejnosměrných regulovaných pohonů. Týká se to zejména regulovaných 

pohonů vyšších výkonů – řádově megawattů a pohonů se speciálními nároky na jejich vlastnosti 

z hlediska průběhu momentů, způsobu a přesnosti regulace, apod. Nevýhodou těchto pohonů je 

jejich nižší provozní spolehlivost díky mechanickému komutátoru a relativně složitému 

sběracímu ústrojí. 

3.3.1 Pohon se stejnosměrným motorem s cizím buzením 

Tento stejnosměrný pohon je velmi snadno řiditelný při obou smyslech otáčení ve všech 

pracovních režimech, při nichž je schopen vyvinout vždy maximální moment. Stejnosměrný 

elektromotor je napájen z řízeného polovodičového usměrňovače, obvykle v můstkovém 

zapojení. Řízený usměrňovač odebírá v každém okamžiku zdánlivý výkon daný složkou činnou 

odpovídající mechanickému výkonu stroje včetně ztrát a složkou jalovou danou fázovým 

posuvem proudu za napětím odpovídajícímu principu fázového řízení usměrňovače.  

Vzhledem k tomu, že pro účiník odběru na základní harmonické platí, že cos φ1 = cos α, je 

zřejmé, že při malém úhlu řízení, neboli v době, kdy je na výstupu řízeného usměrňovače 

maximální stejnosměrné napětí a napájený elektromotor má tedy maximální otáčky, je účiník 

odběru tohoto řízeného usměrňovače z napájecí sítě blízký jedné. Naproti tomu při regulaci 

otáček elektromotoru k nízkým hodnotám vzrůstá úhel řízení a tím klesá účiník odběru i pod 

hodnoty 0,1. Lze tedy říci, že během regulace otáček se mění účiník odběru reálného 

stejnosměrného regulovaného pohonu od minimálních hodnot až po hodnoty kolem 0,9. Hodnota 

účiníku 0,9 nebývá překročena díky omezení intervalu řízení měniče.  
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Rychlých změnami řídícího úhlu při potřebě velmi rychlých změn usměrněného napětí 

dochází k velmi rychlým změnám potřebného jalového výkonu. Ty je nutno kompenzovat s co 

nejmenšími časovými prodlevami. Vyžaduje se tedy instalace kompenzačního zařízení s plynulou 

regulací, protože jiné zařízení není schopno změn v tak krátkých časových úsecích. Kromě 

dynamických změn ve velikosti potřebného jalového výkonu se provoz řízených usměrňovačů 

vyznačuje také generováním harmonických. 

3.3.2 Pohon se stejnosměrným motorem se sériovým buzením 

Tento typ stejnosměrných regulovaných pohonů našel své uplatnění díky výhodným 

mechanickým charakteristikám zejména v elektrické trakci. Řízení otáček tohoto motoru se 

provádí pulzním měničem pracujícím jako měnič stejnosměrného napětí.  

Stejnosměrná síť, na kterou jsou pulzní měniče připojeny, bývá zpravidla napájena 

měnírnami (usměrňovacími stanicemi) osazenými buď neřízenými, nebo řízenými usměrňovači, 

které mají řešenou kompenzaci jalového výkonu v závislosti na typu a velikosti usměrňovače. 

3.4 Transformátory 

Silové transformátory sloužící k napájení sítí odběratelů jsou elektrické stroje netočivé, 

jejichž impedanci lze opět popsat jejich náhradním schématem obsahujícím indukčnosti a odpory. 

Významnou roli z hlediska bilance jalového výkonu hraje impedance, kterou protéká proud 

naprázdno. Vzhledem k induktivnímu charakteru této impedance je účiník odběru nezatíženého 

transformátoru velmi nízký, neboť proud naprázdno má jalový charakter.  

Kompenzace spotřeby jalového výkonu transformátoru v případě měření elektrické energie 

na straně vyššího napětí se provádí v rámci kompenzace ostatních spotřebičů, které tento 

transformátor napájí. Pro měření na sekundární straně transformátoru se připočítává 

k naměřenému odběru kromě transformačních ztrát činné energie také spotřeba jalové energie. Ta 

je určena podle velikosti a druhu transformátoru. Při připojení kompenzačního kondenzátoru o 

výkonu odpovídajícímu příkonu transformátoru naprázdno na sekundární svorky transformátoru 

ještě před hlavní jistič nebo vypínač, se spotřeba jalové energie nepřipočítává. Při variantě 

připojení kondenzátoru na sekundární svorky transformátoru je nutno kondenzátor správným 

způsobem jistit, a to výkonovými pojistkami. 

3.5 Elektrotepelné spotřebiče 

Elektrotepelné spotřebiče, které při svém provozu potřebují jalový výkon, dělíme na do tří 

hlavních skupin. Jsou jimi elektrotepelné spotřebiče využívající k ohřevu materiálu elektrický 

oblouk, indukci nebo jsou regulovány polovodičovými měniči. Jednotlivé skupiny jsou popsány 

dále. 

3.5.1 Elektrotepelné spotřebiče s fázovou regulací výkonu 

Odporové topné materiály s vysokou tepelnou zatížitelností (např. Super Kanthal) jsou 

v současné době základem pro výrobu topných článků různých pecí. Jejich velké uplatnění je 

například u tavicích sklářských pecí, ale i pecí ve strojírenské výrobě. Tepelný výkon těchto 
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článků není možné díky jejich tepelně-mechanickým vlastnostem regulovat skokově. Změny 

přiloženého napětí na tento typ topných článků musí být plynulý, což lze zajistit buď regulačním 

transformátorem, nebo fázově řízeným spínačem napětí. Technicky i ekonomicky jednodušší je 

použití fázově řízeného tyristorového měniče, který je tvořen dvojicí antiparalelně zapojených 

tyristorů v každé fázi. Podle velikosti úhlu řízení se zvyšuje nebo snižuje efektivní hodnota napětí 

na topném článku a tím i jeho příkon.  

Fázově řízený spínač napětí spotřebovává při své činnosti tzv. řídicí jalový výkon měnící se 

s úhlem řízení společně s parametry impedance z něj napájené. Přestože se fázově řízeným 

spínačem řídí pouze činný výkon odporové zátěže, je řízení doprovázeno spotřebou jalového 

výkonu. Kromě toho je řízení doprovázeno i generováním harmonických. 

3.5.2 Elektrotepelné spotřebiče využívající elektrický oblouk 

Typickým představitelem těchto spotřebičů jsou elektrické obloukové pece a z nich zejména 

pece střídavé. Díky svým vysokým jednotkovým výkonům bývají zpravidla dominantním 

spotřebičem v průmyslové síti a podstatně ovlivňují jeho výkonovou bilanci. 

 Elektrický oblouk je těchto agregátech zdrojem tepla, a hoří mezi elektrodami a vsázkou 

taveného kovu. Jeho impedance, která má převážně ohmický charakter, je díky soustavným 

změnám délky oblouku a změnám ionizace prostředí v peci velmi nestabilní. Mění se od 

nekonečně vysoké impedance při přerušení oblouku až po nulovou impedanci například při 

zkratu v peci vzniklého sesuvem vsázky ve fázi natavování.  

Z hlediska provozu elektrické obloukové pece, ale i vzhledem k omezení vlivu pece na 

okolní spotřebiče, je potřebné omezit kolísání proudu oblouku.  K tomu slouží relativně vysoká 

indukčnost pecního transformátoru, kterému se předřazuje, zejména ve fázi natavování další 

indukčnost ve formě reaktoru s možností zkratování. Průchodem proudu přes tyto dvě 

indukčnosti dochází k jeho fázovému posuvu a tím zhoršení účiníku odběru. Prudké změny 

proudu, který má činnou i jalovou složku způsobují na impedancích napájecí sítě dynamicky se 

měnící úbytky napětí. Kmitočet těchto změn je v rozmezí 2 až 15 Hz a právě kolísání napětí 

s tímto kmitočtem vyvolává pro lidský organismus velmi nepříjemné kolísání světelného toku, 

tzv. (flicker). Eliminovat jednak tyto změny napájecího napětí a jednak ztráty způsobené 

přenosem jalového výkonu je možné pouze vhodně navrženou a správně provozovanou 

kompenzací.  

3.5.3 Elektrotepelné spotřebiče využívající indukci 

V metalurgických provozech strojírenských podniků, zejména při výrobě šedé litiny  jsou 

využívány k tavení elektrické indukční pece pracující buď se síťovým, nebo vyšším kmitočtem 

(cca 500 až 700 Hz). V obou případech tvoří induktor, který obklopuje kelímek s taveným 

kovem, společně s připojenou kondenzátorovou baterií rezonanční LC obvod napájený buď 

přímo z pecního odbočkového transformátoru, nebo v případě pecí středofrekvenčních ze 

střídače. Oba systémy (síťový i středofrekvenční) mají svoje výhody i nevýhody a to jak 

z hlediska metalurgického, tak i z hlediska energetického a elektrotechnického. O volbě typu 

pece rozhodují zejména požadavky na jejich vlastnosti metalurgické.  
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Při postupné změně skupenství natavovaného kovu dochází ke změně velikosti indukčnosti 

induktoru a tím rozlaďování rezonančního LC obvodu, změně odebíraného jalového výkonu a u 

agregátů pracujících se síťovým kmitočtem také ke změně symetrie trojfázového systému. 

V elektrickém obvodu obou typů indukčních tavicích pecí figurují dvě stupňovitě spínané 

kondenzátorové baterie. Jedna kompenzující změnu indukčnosti při tavení, jedna zajišťující 

symetrii odběru. Jsou-li v případě agregátu s kmitočtem sítě obě kondenzátorové baterie a jejich 

spínací prvky v technicky dobrém stavu, není pro kompenzaci těchto pecí zapotřebí žádného 

dalšího kompenzačního zařízení. U některých zařízení se pouze kompenzuje proud naprázdno 

pecního transformátoru. Vzhledem k tomu, že se při změně výkonu pecí a při odstavování pece 

obvykle manipuluje spínačem na primáru pecního transformátoru, nemá kompenzace proudu 

naprázdno velký význam. Střídač středofrekvenčních agregátů je obvykle napájen řízeným 

usměrňovačem, jehož vlastnosti z hlediska potřeby jalového výkonu jsou téměř identické jako 

řízených usměrňovačů napájející stejnosměrné regulované pohony. Změny spotřebovávaného 

jalového výkonu však v tomto případě nejsou tak dynamické. 

3.6 Osvětlovací soustavy se zdroji světla s indukčním nebo 

elektronickým předřadníkem 

Nízkotlaké i vysokotlaké zdroje světla využívající elektrický výboj v plynu potřebují pro 

svoji činnost udržovat na svých elektrodách vyšší napětí. Toto napětí je zajišťováno 

předřadníkem buď indukčním (tlumivkou se železným jádrem) nebo elektronickým. Účiník 

odběru svítidla s indukčním předřadníkem je 0,37 až 0,5 a z tohoto důvodu jsou svítidla 

vybavována přímo od výrobce kompenzačním kondenzátorem zajišťujícím účiník nad úrovní 

0,95. Kromě speciálních případů rozsáhlých osvětlovacích soustav s těmito zdroji světla, je 

kompenzace svítidel pomocí vestavěných kompenzačních kondenzátorů dostatečná. V případě 

velkého počtu svítidel je zapotřebí, zejména s ohledem na vyšší úrovně třetí harmonické 

v napájecím napětí, použít svítidla bez kompenzačních kondenzátorů a kompenzaci účiníku 

provést jiným způsobem.  

V případě elektronických předřadníků je v poslední době na trhu celá řada konstrukcí od 

nejjednodušších, cenově srovnatelných s předřadníky indukčními, až po technicky náročnější 

umožňující například stmívání zářivek a zajišťující vysokou rovnoměrnost světelného toku zdroje 

světla. Odběr zářivky s elektronickým předřadníkem se vyznačuje velmi dobrým účiníkem na 

základní harmonické, obvykle s hodnotami cos φ1 ≥ 0,97, ale také vysokým zkreslením křivky 

proudu, které dosahuje až 1,8 násobku základní harmonické. V důsledku toho je opravdový 

účiník odběru λ ≤ 0,5.  

Výše zmiňovaný problému lze vyřešit několika způsoby, z nichž nejrozšířenějším je použití 

elektronických předřadníků s aktivním filtrem. Toto technologické řešení má za následek zvýšení 

ceny elektronického předřadníku o cca 30 %, avšak aplikací aktivního filtru dochází ke zlepšení 

opravdového účiníku hodnotu vyšší než 0,95. Při užívání takto řešených svítidel k osvětlování lze 

konstatovat, že se není nutno zabývat individuální kompenzací osvětlovací soustavy.  
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4 BILANCE ČINNÉHO A JALOVÉHO VÝKONU 

Bilance činného a jalového výkonu sítě je součástí návrhu konfigurace napájecích sítí 

průmyslových objektů. Jedná se o přehled celkový přehled spotřebičů v síti, jejich odběrů 

činného a jalového výkonu, stejně jako charakter odebíraných proudů. Zahrnuje také výrazy jako 

soudobost provozu spotřebičů a kompenzace jalového výkonu. 

4.1 Výkony v lineárním a nelineárním obvodu 

Odvození základních pojmů se provádí z jednofázového lineárního obvodu, viz Obrázek 4-1 

a Obrázek 4-2 [9]. 

Zdánlivý výkon S je veličina definovaná jako součin efektivní hodnoty napětí a proudu: 

 𝑆 = 𝑈 ∙ 𝐼 = √𝑃2 + 𝑄2 [VA; V, A; W, VAr] (5) 

kde: S je zdánlivý výkon, U efektivní hodnota napětí, I efektivní hodnota proudu, P činný 

výkon a Q jalový výkon. 

Činný výkon P je fyzikální veličina vyjadřující množství energie přenesené za jednotku 

času. Okamžitý výkon v každém bodě jeho průběhu, je dán součinem okamžité hodnoty napětí a 

proudu: 

 𝑝 = 𝑢 ∙ 𝑖 = √2 ∙ 𝑈 ∙ sin (𝜔𝑡) ∙ √2 ∙ 𝐼 ∙ sin (𝜔𝑡 − 𝜑) [W; V, A] (6) 

který lze upravit do podoby: 

 𝑝 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ cos 𝜑 − 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ cos (2𝜔𝑡 − 𝜑) [W; V, A] (7) 

kde: u je okamžitá hodnota napětí, i okamžitá hodnota proudu, φ fázový posun mezi proudem 

a napětím, ω úhlová rychlost. 

Druhý člen výrazu rovnice (7) představuje střídavou složku s dvojnásobkem kmitočtu sítě, 

první člen je konstantní složka posunující střídavou složku nad vodorovnou osu, viz Obrázek 4-1. 

Činný výkon se určí jako hodnota konstantního výkonu P, která se rovná množství energie 

přenesené za jednu periodu okamžitým výkonem p. Z této definice vyplývá, že činný výkon je 

střední hodnota průběhu okamžitého výkonu. Střední hodnota střídavé složky je nulová, platí 

tedy: 

 𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ cos 𝜑 [W; V, A, -] (8) 

Jalový výkon Q reprezentuje střídavou složku okamžitého výkonu, tj. energii periodicky se 

přelévající mezi zdrojem a zátěží. Užitím goniometrických funkcí v pravoúhlém trojúhelníku 

můžeme definovat jalový výkon, viz Obrázek 4-2, jako:  

 𝑄 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ sin 𝜑 [VAr; V, A, -] (9) 

Opravdový účiník λ je používán jako ukazatel kvality odběru elektrické energie. Je 

definován jako poměr činného výkonu P a zdánlivého výkonu S: 

 𝜆 =
𝑃

𝑆
 [-; W, VA] (10) 
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Pro zvláštní případ čistě sinusových průběhů napětí a proudu, a v trojfázových systémech se 

symetrickou soustavou sinusových napájecích napětí a sinusových zatěžovacích proudů je účiník 

roven cos φ1, neboli fázovému posunu průběhu proudu proti napětí. 

 

Obrázek 4-1 Výkon v jednofázovém obvodu 

se sinusovými průběhy proudu a napětí [9] 

 

Obrázek 4-2 Trojúhelník výkonů [9]

Při uvažování jednofázového obvodu s obecně periodickými průběhy napětí a proudu, viz 

Obrázek 4-3, je okamžitý činný výkon p tvořen řadou součinů, kde se každý člen řady složek 

napětí násobí každým členem řady složek proudu. Pro velikost činného výkonu P mají však 

význam pouze řady s nenulovou střední hodnotou. Tzn. Součin stejnosměrných složek a část 

součinu složek napětí a proudu stejného řádu: 

 𝑃 = 𝑈0 ∙ 𝐼0 + ∑ 𝑈ℎ ∙ 𝐼ℎ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑ℎ

∞

ℎ=1

 [W; V, A, -] (11) 

kde: U0 je stejnosměrná složka napětí, I0 stejnosměrná složka proudu, Uh napětí harmonické 

h-tého řádu, Ih proud harmonické h-tého řádu, φh  fázový  posun  harmonického  napětí  a  proudu  

h-tého řádu.  

Zdánlivý výkon v daném obvodu lze vyjádřit jako součin efektivních hodnot napětí a proudu, 

které jsou tvořeny efektivními hodnotami jednotlivých složek: 

 𝑆 = √∑ 𝑈ℎ
2

∞

ℎ=0

∙  √∑ 𝐼ℎ
2

∞

ℎ=0

 [VA; V, A] (12) 

V případech kdy je napájecí síť dostatečně tvrdá, lze napětí považovat za téměř sinusové, se 

zanedbatelným obsahem stejnosměrné složky i harmonických, lze konstatovat, že U = U1 a výraz 

pro činný výkon (11) se zjednoduší: 

 𝑃 = 𝑈1 ∙ 𝐼1 ∙ cos 𝜑1 [W; V, A, -] (13) 

pro účiník λ pak platí: 

 𝜆 =
𝑃

𝑆
=

𝑈1 ∙ 𝐼1 ∙ cos 𝜑1

𝑈1 ∙ 𝐼
=

𝐼1

𝐼
∙ cos 𝜑1 [-; W, VA; V, A, -] (14) 

kde: U1 je napětí první harmonické, I1 proud první harmonické, I celkový proud, φ1 fázový 

posun první harmonické proudu proti napětí. 
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Účiník je zde tvořen ze dvou činitelů, a to z kosinu fázového posunu první harmonické 

proudu proti napětí a činitele základní složky proudu I1/I, neboli poměrného obsahu první 

harmonické proudu.  

Zdánlivý výkon v případě zjednodušení pro tvrdou síť lze vyjádřit jako: 

 𝑆 = √(𝑈1 ∙ 𝐼1 ∙ cos 𝜑1)2 + (𝑈1 ∙ 𝐼1 ∙ sin 𝜑1)2 + 𝑈1
2 ∙ ∑ 𝐼ℎ

2

∞

ℎ=2

 [VA; V, A, -] (15) 

nebo také pomocí výkonů: 

 𝑆 = √𝑃2 + 𝑄2 + 𝐷2 [VA; V, VAr, VA] (16) 

kde jednotlivé výkony se rovnají výrazům pod odmocninou. Deformační výkon D je tvořen 

zdánlivým výkonem harmonických složek proudu. 

Grafické vyjádření vztahu mezi činným, jalovým, deformačním a zdánlivým výkonem, viz 

Obrázek 4-4.  

 

Obrázek 4-3 Výkon v jednofázovém obvodu 

s obecně periodickými průběhy napětí a 

proudu [9] 

 

 

Obrázek 4-4 Matematické zobrazení vztahu 

mezi výkony [9]

U jednofázových systémů byl jediným kritériem pro volbu způsobů určování činného 

výkonu, a tedy i účiníku, tvar křivky napětí a proudu. Ten byl buď sinusový, nebo obecně 

periodický. U třífázových systémů se bere v potaz ještě další kritérium, a to symetrie či 

nesymetrie třífázové napájecí soustavy napětí a třífázové zatěžovací soustavy proudů. 

Symetrickou bývá označována třífázová soustava veličin o stejné amplitudě v jednotlivých fázích 

a jejich vzájemnému posunu o 120˚. 

4.2 Kompenzace jalového výkonu 

Většina spotřebičů a elektroenergetických zařízení potřebuje ke své funkci vedle činného i 

jalový výkon na vytvoření magnetického pole ve svém obvodu, případně k posunu základní 

harmonické proudu vůči napětí při zpožděném spínání tyristorů. Jalový výkon není využíván 

k přeměně na užitečnou práci, ale přesto se periodicky přenáší ze zdroje ke spotřebiči. Při 

přenosu napájecími sítěmi vznikají ztráty, které jsou ve formě tepla uvolněny do okolí. 
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Kompenzace jalového výkonu je opatření ke snížení proudové zátěže a ohmických ztrát 

v napájecím vedení a dodáním kapacitního jalového výkonu co nejblíže místu spotřeby. 

Kompenzace jalového výkonu patří mezi úsporná opatření, z důvodů penalizace odběrů jalového 

výkonu při účiníku rozdílnému pásmu 0,95IND-1. Správně navržená kompenzace také může 

přispívat k zlepšování kvality elektřiny, např. odsáváním vyšších harmonických proudů. 

4.2.1 Princip paralelní kompenzace 

  Rozvodné zařízení je při nekompenzovaném odběru jalového výkonu zatěžováno větším 

proudem, než odpovídá přenosu pouze činného výkonu, což má za následek vyšší ztráty výkonu a 

vyšší úbytek napětí, stejně jako snížení zatížitelnosti rozvodných zařízení činným výkonem. 

Znázornění principu kompenzace, viz Obrázek 4-5 a Obrázek 4-6. 

 

Obrázek 4-5 Paralelní kompenzace jalového výkonu 

 

Obrázek 4-6 Fázorový diagram pro vedení s paralelní kompenzací jalového výkonu 

Připojením paralelního kondenzátoru se celkový proud vedení zapíše jako: 
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 𝐼�̅� = 𝐼̅ + 𝐼�̅� [A; A, A] (17) 

Za předpokladu konstantního činného výkonu platí: 

 𝑃2 = √3 ∙ 𝑈2 ∙ 𝐼 ∙ cos 𝜑 = √3 ∙ 𝑈2 ∙ 𝐼𝑘 ∙ cos 𝜑𝑘 [W; V, A, -] (18) 

kde P2 je činný výkon spotřebiče, U2 napětí na spotřebiči, I modul proudu před kompenzací, 

cos φ účiník odběru před kompenzací, cos φk účiník odběru po kompenzaci, dojde po připojení 

kondenzátoru ke změně fázového posunu z hodnoty před kompenzací φ na hodnotu po 

kompenzaci φk. Poměr jalových složek proudů Ijk a Ij  se nazývá koeficientem kompenzace kk, a je 

roven také poměru tangent příslušných úhlů. 

 𝑘𝑘 =
𝐼𝑗𝑘

𝐼𝑗
=

tg 𝜑𝑘

tg 𝜑
 [-; A, A] (19) 

Pokud odečteme koeficient kompenzace od jedné, získáme stupeň kompenzace kp. 

 𝑘𝑝 = 1 − 𝑘𝑘 = 1 −
𝐼𝑗𝑘

𝐼𝑗
=

𝐼𝑐

𝐼𝑗
 [-; -; A, A] (20) 

kde: Ijk je jalový proud po kompenzaci, Ij jalový proud před kompenzací, Ic proud 

kondenzátoru. 

 

 

Proud vedením při užití kompenzace klesá na hodnotu: 

 𝐼𝑘 = 𝐼 ∙
cos 𝜑

cos 𝜑𝑘
 [A; A, -, -] (21) 

Procentuální snížení ztrát se při použití rovnice (21) rovná: 

 
∆𝑝% =

∆𝑃 − ∆𝑃𝑘

∆𝑃
∙ 100 =

3 ∙ 𝑅 ∙ 𝐼2 − 3 ∙ 𝑅 ∙ 𝐼2 ∙
cos2𝜑

cos2𝜑𝑘

3 ∙ 𝑅 ∙ 𝐼2
∙ 100 

[%; W, W; Ω, A, -] (22) 

 ∆𝑝% = (1 −
cos2𝜑

cos2𝜑𝑘
) ∙ 100 [%; -, -] (23) 

4.2.2 Shrnutí vlivů kompenzace na energetickou síť 

 Hlavní důvody kompenzace jsou: 

 Snížení pořizovacích nákladů na elektrická zařízení – při použití správné 

kompenzace je možno dimenzovat zařízení na menší proudy a tím klesá jejich cena. 

 Zvýšení zatížitelnost transformátorů – při zlepšení účiníku mohou transformátory 

dodávat vyšší činný výkon, tudíž stoupá využitelnost transformátorů, stejně jako 

vedení. 

  Zmenšení úbytků napětí na vedení – použitím kompenzace se sníží proud 

odebíraný z vedení, a jelikož úbytek napětí je závislý na odebíraném proudu, dojde 

tudíž ke snížení úbytků napětí. 
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 Zmenšení ztrát výkonu na vedení – podobně jako u zmenšení úbytků napětí. 

 Snížení výdajů za odběr elektřiny – odběr elektřiny se špatným účiníkem bývá 

sankciován. Přirážky za nedodržení účiníku jsou popsány níže.  

Při využití aktivních prostředků pro kompenzaci jalového výkonu či sacích obvodů také: 

 Snížení obsahu vyšších harmonických proudů nelineárních odběrů – použitím 

paralelního aktivního filtru, nebo sacích obvodů (pasívních filtrů doplněných fázově 

řízenou tlumivkou) 

 Snížení zkreslení napětí způsobeného harmonickými – snižováním znečištění sítě 

nelineárními spotřebiči (vhodnou volbou kompenzace) 

 Eliminace kolísání napětí  

 Symetrizace trojfázového systému 

4.3 Normy a tarify pro odběr jalového výkonu 

Podle znění energetického zákona č. 458/2000 Sb. je odběratel povinen kompenzovat jalový 

odběr, není-li účiník odběru v intervalu cos φ1 = 0,95IND až cos φ1 = 1, pokud není stanoveno 

jinak dohodou mezi odběratelem a distributorem. Účiník je vyhodnocován v každém odběrném 

místě, ve kterém dochází k odběru elektřiny z distribučních soustav na napěťových hladinách VN 

a VVN [10].   

Pro měření jalové energie a účely výpočtu účiníku cos φ1 jsou používány výsledky měření 

odběru činné a jalové energie ve stejných časových úsecích. Pro stanovení časového úseku u 

odběrných míst vybavených měřením typu A nebo B dle vyhlášky upravující měření elektřiny, 

jsou použity hodnoty průběhového čtvrthodinového měření činné a jalové energie. Vyhodnocení 

účiníku u odběrných míst s měřením typu A i B se provádí po dobu 24 hodin denně. Pro odběrná 

místa vybavená měřením typu C, se účiník vyhodnocuje v době stanovené provozovatelem 

distribuční soustavy [10]. Měření jsou rozděleny podle frekvence dálkových přenosů údajů. 

Měření typu A je definováno jako průběhové měření elektřiny s dálkovým denním přenosem 

údajů. Měření typu B pak jako průběhové měření elektřiny s dálkovým jiným než denním 

přenosem údajů. Měření typu C označuje ostatní měření elektřiny.  

Z hodnot jalové a činné energie změřených za vyhodnocované období se vypočte příslušný 

tg φ dle vzorce (24), a tomu poměr odpovídající cos φ. 

 tg 𝜑 =  
𝐸𝑄

𝐸𝑃
 [-; kVArh, kWh] (24) 

K naměřeným hodnotám induktivní jalové energie bývají ještě připočteny jalové ztráty 

transformátoru naprázdno (v případě jejich nekompenzování). Určují se z tabulky uvedené 

v Příloze A, vynásobením počtem hodin měření jalové energie. Pro skutečné jmenovité hodnoty 

výkonu transformátoru, jenž není uveden v tabulce, užívá se nejbližších nižších hodnot [10]. 

Pro nesplnění dovolených hodnot účiníku cos φ 0,95 – 1,00 ind, jsou určeny cenové přirážky. 

Ty jsou rozděleny do 6 pásem podle tg φ, resp. cos φ, viz Tabulka 4-1. 
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Tabulka 4-1 Určení cenové přirážky při nesplnění dovolených hodnot účiníku [10] 

Pásma účiníku 
tg ϕ cos ϕ Přirážka 

[-] [-] [%] 

1 0 – 0,328 0,95 – 1 0 

2 0,329 – 0,484 0,9 – 0,949 2,85 

3 0,485 – 0,750 0,8 – 0,899 12,38 

4 0,751 – 1,020 0,7 – 0,799 28,07 

5 1,021 – 1,333 0,6 – 0,699 48,58 

6 1,334 -  více 0 – 0,599 100,00 

Určení cenové přirážky je provedeno jakou součin hodnot nejvyššího změřeného 

čtvrthodinového výkonu za vyhodnocované období, ceny za rezervovanou kapacitu na příslušné 

napěťové hladině a odpovídající hodnoty přirážky (Tabulka 4-1, děleno 100) sečteno spolu se 

součtem ceny za použití sítí příslušné napěťové hladiny a ceny za silovou elektřinu (Tabulka 

4-2), vynásobený odpovídající hodnotou přirážky a množstvím elektřiny za vyhodnocované 

období [10]. 

Pevná přirážka je stanovena za nevyžádanou dodávku jalové energie do sítě provozovatele 

distribuční soustavy. Jalová energie dodávaná do sítě je měřena 24 hodin denně a cena je obvykle 

stanovena na 440 Kč/MVArh jalové energie [10]. 

Tabulka 4-2 Pevná cena silové elektřiny pro vyhodnocení přirážky za nedodržení hodnoty účiníku 

Provozovatel distribuční soustavy Pevná cena silové elektřiny v Kč/MWh 

ČEZ Distribuce, a.s. 1115,30 

E.ON Distribuce, a.s. 1152,18 

PREdistribuce, a.s. 1159,92 

LDS Sever spol. s.r.o. 1119,00 

4.4   Rozdělení kompenzace 

4.4.1 Podle umístění 

Individuální 

Připojení kompenzačního zařízení je provedeno přímo na svorky spotřebiče, nebo v jeho 

těsné blízkosti. Odlehčení od jalového výkonu je provedeno pro celou elektrizační soustavu od 

zdroje až po spotřebič. Projevuje se nejvyššími úsporami ztrát, avšak v závislosti provozu 

kompenzovaného zařízení. Použití je zejména pro kompenzaci magnetizačního proudu 
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asynchronních motorů a transformátorů, kompenzaci zářivkových a výbojkových svítidel atd. 

[11]. 

Skupinová 

Připojení kompenzačního zařízení na přípojnicích rozváděče pro skupinu spotřebičů. 

Velikost kompenzační baterie je dimenzována podle soudobého výkonu kompenzované skupiny 

spotřebičů, z čehož vyplývá, že lze použít kompenzační baterie menšího výkonu.  Bývá zpravidla 

rozdělena na několik samostatně ovládaných skupin kondenzátorů, tzv. stupňů. Dochází 

k odlehčení úseku vedení mezi rozváděčem a zdrojem. Oproti centrální kompenzaci odlehčuje 

úsek mezi vstupní rozvodnou a skupinovým rozváděčem. Nevýhodou je nekompenzovaná část 

mezi skupinovým rozváděčem a kompenzovanými spotřebiči, společně s nutností automatické 

regulace jalového výkonu [11]. 

Centrální 

Kompenzace se provádí pro celý objekt pomocí kompenzačního zařízení připojeného na 

přípojnice vstupní trafostanice objektu. Opět vzhledem k soudobosti chodu spotřebičů klesá 

potřebný výkon kompenzačních baterií. Při řešení centrální kompenzací zůstává celý vnitřní 

rozvod závodu nevykompenzovaný, což je nevýhodou tohoto řešení. Stejně jako pro skupinovou 

kompenzaci je nutná regulace. Centrální kompenzace je většinou řešena na úrovni vysokého 

napětí, což zvyšuje náklady [11]. 

Kombinovaná 

Je realizována vhodnou kombinací předchozích variant. Její použití je poměrně časté, zvláště 

u rozsáhlých průmyslových sítí.  

4.4.2 Podle principu činnosti 

4.4.2.1 Rotační kompenzátory 

Kompenzace jalového výkonu může být realizována pomocí synchronního elektrického 

stroje. Synchronní stoj pracující jako kompenzátor pracuje naprázdno, vyznačuje se tedy malou 

spotřebou činné energie a velkým rozsahem regulace jalového výkonu. Regulace se provádí 

změnou velikosti proudu budícího vinutí, tím dochází ke změně účiníku. Účiník může nabývat 

hodnot jak v induktivní tak v kapacitní oblasti.  

Použití synchronních kompenzátorů je realizováno převážně pro kompenzaci sítí na 

napěťové úrovni 6 kV. Vhodnost použití záleží na charakteru odběru. Vzhledem k pomalé 

regulaci není vhodný ke kompenzaci zařízení, kde dochází k rychlým změnám odběru jalové 

energie. Vzhledem ke svým parametrům jsou synchronní stroje jako kompenzátory užívány 

k centrální kompenzaci průmyslových sítí [11]. Nevýhodami rotačních kompenzátorů jsou 

především jejich velikost a vysoké nároky na údržbu pohyblivých částí. 
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4.4.2.2 Statické kompenzátory 

Na rozdíl od rotačních kompenzátorů, nepotřebují statické kompenzátory pro svůj provoz 

odebírat činnou energii. Další výhodou je také absence pohyblivých částí rotačních 

kompenzátorů. 

 

Prosté kondenzátory 

Prosté kondenzátory učené ke zlepšování účiníku elektrických zařízení jsou jedním 

z několika typů výkonových kondenzátorů. Těmi dalšími jsou např. vazební, impulzní, 

odrušovací atd. Požadavky na vlastnosti kompenzačních kondenzátorů jsou zejména [11]: 

 tepelná stabilita při vysokém jalovém výkonu  

 odolnost proti přepětí 

 spolehlivost a bezpečnost provozu 

Při návrhu kompenzačních kondenzátorů se vychází ze vztahů pro jednofázový kondenzátor. 

Po připojení kondenzátoru na napájecí napětí se stane zdrojem jalového výkonu QC o velikosti: 

 𝑄𝐶 = 𝑈2 ∙ 𝜔 ∙ 𝐶 [VAr; V, rad·s-1, F] (25) 

 𝑄𝐶 =
𝐼2

𝜔 ∙ 𝐶
 [VAr; A, rad·s-1, F] (26) 

Pro trojfázový kondenzátor v zapojení do hvězdy pak platí: 

 𝑄𝐶 =
3 ∙ 𝐼2

𝜔 ∙ 𝐶
 [VAr; A, rad·s-1, F] (27) 

a pro zapojení do trojúhelníku: 

 𝑄𝐶 =
𝐼2

𝜔 ∙ 𝐶
 [VAr; A, rad·s-1, F] (28) 

kde: I je efektivní hodnota fázového proudu, U efektivní hodnota fázového napětí, C 

kapacita.   

Dalším důležitým parametrem kondenzátoru je jeho reaktance XC, kterou lze vypočítat 

vzorcem: 

 𝑋𝐶 =
1

𝜔 ∙ 𝐶
=

1

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝐶
 [Ω; rad·s-1, F; Hz] (29) 

Vzorec (29) lze aplikovat na předchozí vzorce, avšak pro trojfázové systémy (vzorce (27), 

(28)) je třeba respektovat zapojení kondenzátorů do hvězdy či trojúhelníku. Reaktance je závislá 

na kmitočtu, s rostoucím kmitočtem klesá. Proto připojením kondenzátoru do sítě s obsahem 

harmonických, pro které kondenzátor tvoří velmi nízkou impedanci, dojde k přetěžování 

kondenzátoru vlivem vzrůstu celkového proudu kondenzátorem právě kvůli vyšším 

harmonickým. Využití prostých kondenzátorů pro kompenzaci je tedy limitováno obsahem 

harmonických v síti. Mohou být využity v sítích, kde podíl instalovaného výkonu nelineárních 

spotřebičů nepřesáhne 10 až 15% výkonu napájecího transformátoru.    
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Chráněné kompenzační sekce 

V případech vyššího podílu instalovaných nelineárních spotřebičů, kdy nelze použít prosté 

kondenzátory z důvodů nebezpečí vzniku rezonance se sítí, se praktikuje použití hrazené 

kompenzace. Ta je tvořena rezonančním obvodem skládajícím z kondenzátoru a jemu předřazené 

ochranné tlumivky. Reaktance tlumivky se na rozdíl od kondenzátoru s kmitočtem napájecího 

napětí zvyšuje podle vztahu:  

 𝑋𝐿 = 𝜔 ∙ 𝐿 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝐿 [Ω; rad·s-1, H; Hz] (30) 

 Pro harmonické proto tvoří vysokou impedanci a jejím předřazením před kondenzátor, jeho 

ochranu. Ladění LC obvodu se provádí na rezonanční kmitočet určený vztahem: 

 𝑓𝑟 =
1

2 ∙ 𝜋 ∙ √𝐿 ∙ 𝐶
 [Hz; H, F] (31) 

Z grafu (viz Obrázek 4-7) je patrno, že pro kmitočty nižší než rezonanční bude se LC obvod 

chovat jako kondenzátor a tedy dodávat kapacitní výkon, naopak pro kmitočty vyšší než 

rezonanční se chová jako tlumivka. Předřazením tlumivky tedy nedochází k přetěžování 

kondenzátoru a tím k jeho ochraně. Zvýšením impedance LC obvodu přiřazením tlumivky 

dochází také k omezení amplitudy zapínacího proudového rázu, který vzniká pří připojení 

vybitého kondenzátoru k síti. Tento proud se vyznačuje velkými násobky jmenovitého proudu, 

tlumeným průběhem kmitání a především kmitočty dosahujícími hodnoty okolo 10 kHz. Z tohoto 

důvodu pro něj tlumivka představuje velkou impedanci a tím dochází k omezení jeho amplitudy 

[11]. 

 

Obrázek 4-7 Kmitočtová charakteristika LC obvodu [11] 

Při návrhu hrazeného kompenzačního zařízení činitel zatlumení p. Ten se volí na základě 

kmitočtu signálu HDO (hromadného dálkového ovládání) v dané oblasti. Hrazení se musí provést 

XL

XC

f

XL=ω·L

XC=1/ω·C

XLC

fr
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tak, aby rezonanční kmitočet měl od signálu HDO dostatečný odstup, takový, aby nemohlo dojít 

k  jeho  odsávání.   Nejčastěji  se  volí  činitel  zatlumení  p = 7%  pro  oblast  s  kmitočtem  HDO  

f = 216,66 Hz. Velikost rezonančního kmitočtu pro činitel zatlumení 7% je 189 Hz. Výpočet 

činitele zatlumení se vypočítá: 

 𝑝 =
1

𝑛𝑟
2

=
𝑓𝑛

2

𝑓𝑟
2
 [-; -; Hz, Hz] (32) 

kde: nr je řád harmonické (nejen celé násobky) vypočtený podílem rezonančního kmitočtu a 

základního kmitočtu.  

Činitele zatlumení se při teoretických výpočtech používá k výpočtu reaktance ochranné 

tlumivky přiřazené ke kondenzátoru. Za předpokladu, že XL˂˂ XC platí: 

 𝑋𝐿 = −𝑝 ∙ 𝑋𝐶 [Ω; -, Ω] (33) 

Reaktance vzniklého LC článku XLC pak bude s užitím rovnice (33): 

 𝑋𝐿𝐶 = 𝑋𝐶 + 𝑋𝐿 = (1 − 𝑝) ∙ 𝑋𝐶 [Ω; Ω, Ω, -] (34) 

Při sériovém zapojení tlumivky dochází vlivem její reaktance ke zvýšení napětí na 

kondenzátoru. Z těchto důvodů většinou nelze při rekonstrukci kompenzačního zařízení 

sestávajícího se z prostých kondenzátorů, na hrazenou kompenzaci využít původní kondenzátory, 

které nebývají konstruovány na zvýšené napětí. Výsledné napětí na kondenzátoru po připojení 

ochranné tlumivky se vypočítá podle vztahu:  

 𝑈𝐶 =
𝑈𝑆

1 − 𝑝
 [V; V, -] (35) 

kde: UC je napětí na kondenzátoru a US napětí sítě. 

Výkon kondenzátoru přiřazením ochranné tlumivky rovněž klesne. Celkový výkon LC 

článku QLC se vypočítá podle vztahu: 

 
𝑄𝐿𝐶 =

𝑈𝑆
2

(1 − 𝑝) ∙
𝑈𝑁𝐶

2

𝑄𝐶

 
[V; V, -] (36) 

kde: US je napětí sítě, UNC jmenovité napětí kondenzátoru a QC jalový výkon kondenzátoru. 

Pasivní filtry 

Kompenzační filtry stejně jako hrazené kompenzační sekce tvoří sériový rezonanční obvod. 

Jejich provedení a funkce se ovšem od hrazených kompenzačních sekcí výrazně liší. Bývají 

využívány v sítích s vysokým obsahem konkrétních harmonických. Principem funkce je naladění 

filtru na určitou harmonickou, pro kterou se kapacitní a induktivní reaktance zcela vyruší a tím 

dochází k jejímu odsávání. Kmitočet harmonické, na kterou je filtr naladěn se nazývá rezonanční 

kmitočet fr. Pro nižší kmitočty, stejně jako u hrazené kompenzace, dodává jalový výkon, čímž 

přispívá ke zlepšení účiníku.  
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Připojení kondenzátorů ke spotřebiči se provádí paralelně. Při používání pasivních filtrů je 

nutné správně zvolit parametry jak kondenzátoru, tak i indukčnosti, aby nebyly tyto hlavní prvky 

přetěžovány nad dovolenou míru. Jakékoliv poškození části svitků kondenzátoru, stejně jako 

změna výsledné indukčnosti tlumivky způsobená nelineálním průběhem magnetizace při vyšších 

než jmenovitých proudech, může vést k rozladění sériového LC obvodu a tím ke ztrátě základní 

funkce filtru.  

 V praxi se kompenzační zařízení skládají z několika paralelně připojených filtrů naladěných 

na konkrétní harmonické. Využití samostatných filtrů je omezeno na sítě s pomalými změnami 

odebíraného jalového výkonu. Výkon totiž nelze regulovat stupňovitým spínáním kondenzátorů 

jednotlivých filtrů. Změnou kapacitní indukčnosti by totiž došlo k rozladění rezonančního 

obvodu a tím ke znemožnění správné funkce zařízení. Pasivní filtry nebo jejich kombinace lze 

doplnit o dynamickou část, tvořenou tlumivkou s fázově řízeným napětím. Úkolem této tlumivky 

je dekompenzovat přebytečný kapacitní výkon instalovaný v kondenzátorech jednotlivých filtrů 

v době, kdy není zapotřebí. Připojením dekompenzačního členu vzniká kompenzační zařízení, 

které dokáže plynule reagovat na rychlé změny odebíraného jalového výkonu a zároveň odsávání 

harmonických. 

Aktivní filtry 

Principem funkce aktivního filtru je vzorkování průběhu síťové veličiny (napětí nebo proud), 

kterou chceme odfiltrovat od vyšších harmonických, s následným provedením řízené injekce této 

veličiny do sítě stejného kmitočtového spektra jako bylo vzorkované s opačnou fází. Aktivní filtr 

je možno definovat jako paralelně nebo sériově zapojené generátory, jež jsou řízeny 

odpovídajícím řídicím systémem způsobem, aby sloužili ke kompenzaci nežádoucích 

harmonických složek. Generováním jalové složky první harmonické proudu může provádět 

dynamickou kompenzaci jalového výkonu. Pomocí sousledných a nesousledných složek může 

přispívat k symetrizaci trojfázového systému [6].  

Paralelní aktivní filtr 

Paralelní aktivní výkonový filtr je tvořen řízeným generátorem proudu v paralelním zapojení 

ke svorkám spotřebiče nebo sítě. Princip zařízení spočívá v měření proudu odebíraného zátěží, 

s následným generování shodných složek proudu opačné fáze. Odebíraný proud je tím zbaven 

požadovaných vyšších harmonických proudů a podobá se sinusovému. Možnosti paralelního 

aktivního filtru jsou omezeny na nízkofrekvenční harmonické spektrum v rozmezí druhé až 

dvacáté páté harmonické. Velikost výstupních proudů je limitována jmenovitým výkonem 

aktivního filtru. Harmonické proudu produkované zátěží větší velikosti, než může filtr dodat, 

neohrozí činnost filtru, budou doplněny ze sítě. 
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Obrázek 4-8 Schematické zapojení paralelního aktivního filtru [11] 

Sériový aktivní filtr 

Připojení tohoto filtru je provedeno sériově s distribuční sítí. Podobně jako upravuje 

paralelně zapojený filtr proud, upravuje sériový filtr napětí požadovaný tvar. Využití sériového 

filtru je nejen regulace harmonických, ale má také schopnost udržovat amplitudu napětí, 

kompenzovat poklesy napětí i přepětí, zajišťovat symetrické rozložení napětí. Při napájení filtru 

nezávislým zdrojem může dodávat energii při výpadku napájecího napětí [6]. Hlavními částmi 

sériového aktivního filtru jsou: usměrňovač, tranzistorový střídač s pulzně-šířkovou modulací 

(PWM), řídící mikroprocesorovou jednotkou a dalšími doplňky.  

 

Obrázek 4-9 Schematické zapojení sériového aktivního filtru [11] 

Kombinovaný aktivní filtr 

Vznikne kombinací sériového a paralelního aktivního filtru, tím dostáváme systém zajišťující 

vhodné napětí v místě připojení, stejně jako definovaný průběh odebíraného proudu. Sériová část 

filtru má v tomto spojení vlastnosti sériového filtru, čili udržovat amplitudu napětí, kompenzovat 

poklesy a špičky, odstraňovat vyšší harmonické, zajišťovat symetrické rozložení napětí. Pro 

paralelní část filtru pak platí stejné vlastnosti jako pro paralelní filtr, a to kompenzace 

harmonických proudů napětí, dodávání reaktivního výkonu odebíraného zátěží a symetrizaci 

zátěže. Paralelní část, také zajišťuje požadovanou velikost stejnosměrného napětí v meziobvodu 

[6].  

4.4.3 Podle způsobů řízení 

Stupňovitě spínané kompenzátory 

Pro stupňovitě řízené kompenzátory je velmi důležitým parametrem počet a velikost 

jednotlivých stupňů. Volba jejich počtu závisí na reálné velikosti jednoho stupně, celkovém 

potřebném kompenzačním výkonu a na žádané hodnotě kompenzace, obvykle se uvažuje výkon 
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kompenzačního zařízení, aby účiník odběru byl cos φ ≥ 0,95 ≈ tg φ ≤0,33. V ideálním případě, 

pro stupně se stejným kompenzačním výkonem platí vztah: 

 
𝑄𝐿 − 𝑁 ∙ 𝑄𝐶1

𝑃
≤ 𝑡𝑔 𝜑 [VAr, W, -] (37) 

kde: QL je jalový induktivní výkon zátěže při činném výkonu P, QC1 jalový výkon jednoho 

kompenzačního stupně a N počet stupňů [11]. 

Stupňovitě spínanou kompenzaci lze dále rozdělit podle typu spínání. Volba kontaktního a 

bezkontaktního spínání se provádí na základě požadavku na četnost spínání, neboli na dynamiku 

změn jalového výkonu 

Kontaktní spínání kondenzačních stupňů 

Regulované kontaktní kompenzátory pracují na principu přímého připínání kondenzátorů 

nebo chráněných kompenzačních sekcí, popř. jejich skupin na kompenzovanou síť podle povelů 

regulátoru jalového výkonu. Využití prostých spínaných kondenzátorů je omezeno na sítě, kde se 

nevyskytují harmonické složky proudu a kde nejsou kladeny vysoké nároky na rychlost 

kompenzace. Použití klasických stykačů pro připojování jednotlivých stupňů má některé 

nevýhody. Jednou z nich je možnost vzniku přechodových jevů, proudových rázů, při 

nedefinovaném kontaktním připnutí kondenzátoru na síť. Další nevýhodou je zpětný vliv na síť 

při spínání stupňů, jenž může být částečně eliminován předřazením ochranných tlumivek. Nutno 

ovšem vyzdvihnout i některé výhody použití kontaktních spínacích kompenzací. Nejdůležitější 

výhodou je především nízká cena, a to asi 15 – 20 % ceny plynule regulovaného kompenzačního 

zařízení. Výhodami jsou také nízké ztráty (až 0,1 % instalovaného výkonu pro kompenzace bez 

filtračních nebo hradicích tlumivek) a také malé nároky na údržbu [12]. 

Bezkontaktní spínání kondenzačních stupňů 

Některé negativní vlastnosti při použití klasických stykačů se dají řešit jejich nahrazením 

bezkontaktními (polovodičovými) spínacími prvky jako např. tyristory. Výhodou bezkontaktně 

spínaných kompenzačních stupňů je spínání s menším přechodovým dějem. Z důvodů připnutí 

kondenzátoru na síť v „nule“ napětí je průběh spínacího přechodového děje příznivější, jeho 

amplituda je menší a nedochází k masivní oscilaci napětí. Při synchronním spínání je možné 

kondenzátor vypnout a sepnout ve velmi rychlém sledu (i při nulovém rozdílu mezi napětím sítě a 

napětím kondenzátoru). Lze tedy dosáhnout doby odezvy na změnu jalového výkonu 

v kompenzované síti v řádu desítek až stovek milisekund. Absence pohyblivých mechanických 

částí zajišťuje téměř neomezený počet spínacích operací a bezúdržbový provoz. Pro použití 

polovodičových spínačů jsou kladeny vysoké nároky na přesnost řízení [12].  

Plynule řízené kompenzační zařízení  

Plynulé řízení kompenzačního výkonu je možno provést pomocí dekompenzačního členu. 

Ten tvoří tyristorový spínač v antiparalelním zapojení a dekompenzační tlumivka. Paralelním 

připojení dekompenzačního členu ke kondenzátoru vznikne zařízení, které umožňuje plynule řídit 

kompenzační proud dodávaný kondenzátorem. 
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Obrázek 4-10 Zapojení plynule řízeného kondenzátoru 

Výsledný proud dodávaný kompenzátorem (viz. Obrázek 4-10) se bude rovnat: 

 𝐼�̅� = 𝐼�̅� − 𝐼�̅� [A; A, A] (38) 

Regulace je se provádí změnami proudu tlumivkou, který závisí na okamžiku spínání 

tyristorů. Proud lze regulovat od nulové hodnoty po maximální hodnotu určenou impedancí 

tlumivky. Vzhledem ke své ceně se dekompenzační členy používají převážně ve spojení 

s pasivními filtry.  
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5 NÁVRH REKONFIGURACE PRŮMYSLOVÉ SÍTĚ 

Původní průmyslový areál rozsáhlého strojírenského podniku byl v rámci postupné 

privatizace rozdělen mezi několik subjektů, jedním z nich je firma zabývající výrobou 

abrasivních materiálu, dále jen firma. Původní průmyslová napájecí síť včetně hlavní vstupní 

trafostanice Tvs 110/22 kV a hlavní vstupní rozvodny RH 22 kV se stala „lokální distribuční 

sítí”, tedy je dodavatelem elektřiny pro všechny subjekty umístěné v areálu a jejím partnerem pro 

nákup elektřiny je distribuční společnost.  

5.1 Popis původní skladby spotřebičů  

Průmyslová napájecí síť firmy je napájena z lokální distribuční sítě LDS, z původní kobkové 

rozvodny RH 22 kV se dvěma systémy přípojnic, dvěma paralelními trojicemi jednožilových 

kabelů do rozváděče PT3R 22 kV. Ten je skříňový typu SR ABB se jmenovitým proudem 

přípojnic 630 A. Přívod má v přehledovém schématu uvedeném v příloze B označení 12. 

Vývod s označením 1 napájí podružný rozváděče RC1 22 kV pro spínání kompenzačních 

filtrů 3. a 5. harmonické o výkonu 3,1 a 1,3 MVAr. Spínání filtrů je závislé na provozu dvou 

elektrických obloukových pecí EOP1 a EOP2, jež jsou dominantní spotřebiče v původním 

provozu. Elektrické obloukové pece jsou na vývodech s označením 2 a 3. Oběma pecím 

předchází pecní transformátory T1 a T2, 22 kV/nn o výkonech 3 MVA pro EOP1 a 5 MVA pro 

EOP2.  

Vývody 4 a 5 napájí dva transformátory T3 a T4, 22/0,4 kV, každý o výkonu 2,5 MVA. 

Transformátory slouží k napájení nn spotřebičů. Oba odběry jsou kompenzovány dvěma 

nízkonapěťovými stupňovitě spínanými kompenzátory, každý o výkonu 660 kVAr. 

Kondenzátory jsou hrazeny ochrannými tlumivkami s činitelem zatlumení p = 7 %. 

Následující vývody 6 a 7 napájí transformátory T5 a T6, 22/6 kV, sloužící k napájení 

technologického zařízení. Tímto zařízením jsou dva elektromotory, každý o výkonu 630 kW. Oba 

elektromotory jsou opatřeny individuální kompenzací proudu naprázdno o výkonu 150 kVAr. 

Výkon jednotlivých transformátorů je 1 MVA.    

Poslední dvojice vývodů rozváděče PT3R 22 kV napájí inovační centrum, jež je součástí 

firmy. Vývod 8 je osazen vysunutým transformátorem pro indukční pec 22/0,96 kV, o výkonu 

1600 kVA. Indukční pec je napájena šestipulzním měničem s pracovním kmitočtem 500 Hz. 

Poslední vývod 9 napájí vysunutý transformátor 22/04 kV, který napájí rozváděč RIC 0,4 kV. 

Ten pak dále napájí odběry nízkého napětí o instalovaném výkonu spotřebičů 450 kW. Součinitel 

soudobosti pro tyto odběry β = 0,3, což znamená maximální odběr 135 kW se středním účiníkem 

cos φ = 0,88. Součástí rozváděče inovačního centra RIC 0,4 kV je stupňovitě spínaná 

kompenzace o výkonu 440 kVAr. Kondenzátory jsou opět hrazeny ochrannými tlumivkami 

s činitelem zatlumení p = 7 %. 

Přehledové jednopólové schéma původní konfigurace včetně označení vývodů a kabelových 

rozvodů je uvedeno v příloze B. 
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5.2 Popis nové skladby spotřebičů 

V rámci rekonstrukce firmy došlo k výrazným změnám ve skladbě spotřebičů. Nejvýraznější 

změnou je trvalé odstavení jedné z elektrických obloukových pecí, a to EOP2 s výkonem pecního 

transformátoru T2 5 MVA. Další změnou bylo omezení provozu napájeného transformátorem T6, 

kdy motor i s napájením byl ponechán jako rezervní k motoru napájeném transformátorem T5.  

Nárůst instalovaného výkonu odběrů z rozváděče RIC 0,4 kV na 850 kW. V poslední řadě také 

připojení lokálního zdroje, fotovoltaické elektrárny o výkonu 200 kWp (dvě sekce po 100 kWp do 

rozváděče RIC 0,4 kV). Přehledové schéma nové konfigurace sítě je uvedeno v příloze C. 

5.2.1 Charakter odběru elektrických obloukových pecí 

Jak bylo naznačeno výše, v rámci rekonstrukce firmy došlo k trvalému odstavení elektrické 

obloukové pece EOP2. Druhá elektrická oblouková pec zůstává beze změny. Výkon pecního 

transformátoru   T1   této   pece  je   3  MVA.   Odběr   pece   se   pohybuje   v   rozmezí   účiníku  

cos φ1 = 0,5 – 0,8. Zadané odběry pece při jednotlivých fázích jsou popsány v tabulce, 

viz Tabulka 5-1. 

Tabulka 5-1 Potřeba kompenzačního výkonu pro EOP1 

Fáze P [kW] Q [kVAr] cos φ1 [-] Qk [kVAr] 

Natavování 1500 2598 0,5 2105 

Oxidačně-redukční 

fáze 
2400 1800 0,8 1011 

Potřebný kompenzační výkon Qk byl vypočten podle vztahu: 

 𝑄𝑘 = 𝑃 ∙ (tg(arccos 𝜑1) − tg(arccos 𝜑1𝑘)) [VAr; W, -, -] (39) 

kde: φ1k je jé fázový posun první harmonické proudu vůči napětí pro účiník 0,95 

Z hodnot, viz Tabulka 5-1, je zřejmé, že nejvyšší hodnota potřebného kompenzačního 

výkonu bude 2,1 MVAr při kompenzaci na účiník cos φk = 0,95. Kompenzační výkony 

současných kompenzačních filtrů jsou 3,1 a 1,3 MVAr. Z toho lze usoudit, že stávající 

kompenzační prostředky nelze použít, protože by docházelo ke značnému překompenzování a 

musí být proto navrženo nové kompenzační zařízení. 

5.2.2 Charakter odběru nn spotřeby podniku 

Nízkonapěťová spotřeba výroby je napájena z rozváděče nízkého napětí 0,4 kV, který je 

podélně rozdělen na dvě sekce, které jsou napájeny jednotlivě transformátory T3 a T4. Jednotlivé 

sekce a transformátory tvoří vzájemnou zálohu. To znamená, že paralelní provoz transformátorů 

nastává pouze krátkodobě a to při přepínání napájecího transformátoru z T3 na T4 či naopak. 

Součet činných výkonu odběrů se pohybuje v rozmezí 914–060 kW. Odběry jsou kompenzovány 

stupňovitě spínanou kompenzací o výkonu 660 kVAr na požadovanou hodnotu 0,95 (nastavena 

na regulátoru). Kondenzátory jsou hrazeny tlumivkami s činitelem zatlumení p = 7 %. Stávající 

kompenzační zařízení je navrženo správně, proto se tedy dále při návrhu neřeší. 



 Návrh rekonfigurace průmyslové sítě 

 

48 

5.2.3 Charakter odběru elektromotoru 

V zapojení transformátorů T5 a T6  napájejících elektromotory kompresorů o výkonu 630 

kW nebyly provedeny žádné změny v zapojení v rámci rekonstrukce, ovšem v provozu zůstává 

pouze jeden z nich, a to elektromotor napájený transformátorem T5. Druhý elektromotor i 

s napájením zůstává pouze jako záloha při poruše prvního. Elektromotory pracují s účiníkem cos 

φ1 = 0,883. Potřebný kompenzační výkon pro zlepšení účiníku odběru na 0,95 je Qk = 102 kVAr. 

Výpočet dle vzorce (39). K elektromotory jsou vybaveny nehrazenou individuální kompenzací 

při provozu naprázdno, o výkonu 150 kVAr připojenými ke svorkám elektromotorů. Tento 

nehrazený kompenzační kondenzátor je vhodné z důvodů eliminace možného vzniku 

rezonančních jevů zahradit tlumivkou s činitelem zatlumení 7%.  

5.2.4 Charakter odběru indukční pece 

Zapojení středofrekvenční indukční pece IP1 bylo již popsáno při popisu původní skladby 

spotřebičů. Napájení pece je řešeno přes šestipulzní frekvenční měnič, který bývá z pravidla 

zdrojem vyšších harmonických proudů s řádem h = 6n ± 1 (n = 0,1,2,…). Odběry zařízení pece 

v jednotlivých režimech výroby, viz Tabulka 5-2.  

Tabulka 5-2 Potřeba kompenzačního výkonu pro IP1 

Fáze P [kW] Q [kVAr] cos φ1 [-] Qk [kVAr] 

Plné zatížení 741 248 0,948 5 

Nahřívání pece 375 235 0,847 112 

Potřebný kompenzační výkon byl vypočten obdobně jako v tabulce, viz Tabulka 5-1. Po 

většinu času pracuje indukční pec v režimu plného zatížení, kdy není třeba kompenzovat jalový 

výkon. Při práci v režimu nahřívání (udržování teploty), bude jalový kompenzován 

kompenzačním zařízením obloukové pece, které zároveň bude filtrovat 5 harmonickou, nebo 

bude doplněn ze sítě. Z těchto důvodů není navrhováno žádné kompenzační zařízení.  

5.2.5 Charakter nn spotřeby inovačního centra 

Rekonstrukcí inovačního centra došlo k nárůstu instalovaného výkonu ze 450 kW na 850 kW 

Při součiniteli soudobosti 0,65 je tedy minimální součet odběrů z rozváděče RIC 0,4 kV, 552,5 

kW. Nárůst instalovaného výkonu je z větší části tvořen elektrickým ohřevem lázní pro řízené 

tuhnutí brusných materiálů s fázovou regulací výkonu. Účiník toho zařízení se pohybuje mezi cos 

φ1 = 0,43 – 0,96, odebíraný výkon činí 320 kW. Stávající kompenzační zařízení tvoří stupňovitě 

spínaná hrazená kompenzace o výkonu 440 kVAr. Hrazení je provedeno ochrannými tlumivkami 

s činitelem zatlumení p = 7 %. Popis charakteru spotřeby, viz Tabulka 5-3. 

Tabulka 5-3 Potřeba kompenzačního výkonu pro odběry z RIC 0,4 kV 

Odběr P [kW] Q [kVAr] cos φ1 [-] Qk [kVAr] 

NN spotřeba 232,5 125,5 0,88 49,1 

Elektrický ohřev 320 671,87 0,43 566,7 
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Potřebný kompenzační výkon byl vypočten obdobně jako v předchozím případě, viz Tabulka 

5-1. Celkový kompenzační výkon potřebný ke kompenzaci odběrů na účiník 0,95 je dán součtem 

potřebných kompenzačních výkonů jednotlivých skupin odběrů: 

 𝑄𝑘 =  𝑄𝑘,𝑛𝑛 + 𝑄𝑘,𝑒𝑜 = 49,1 + 566,7 = 615,8 𝑘𝑉𝐴𝑟 [VAr; VAr, VAr]  

kde: Qk je celkový potřebný kompenzační výkon, Qk,nn potřebný kompenzační výkon nn 

spotřeby napájené z rozváděče, Qk,eo potřebný kompenzační výkon elektrického ohřevu. 

Instalovaná kompenzace o výkonu 440 kVAr bude v tomhle případě tedy nedostačující, 

proto musí být navrženo její vhodné rozšíření.  

Další změnou v rozváděči RIC 0,4 kV je připojení lokálního zdroje, a to fotovoltaické 

elektrárny o špičkovém výkonu 200 kWp.  

Z rozváděče RIC 0,4 kV jsou také vyvedeny dva vývody o celkovém příkonu 30 kW, jež 

obsahují zařízení elektromagnetické odolnosti Třídy 1. Jedná se vývody citlivé na parametry 

napájecího napětí. Pro dané zařízení bylo stanoveno celkové harmonické zkreslení THDU ˂ 2,5 

%. 

5.3 Rekonstrukce kompenzačních zařízení 

V předchozí kapitole byly popsány změny ve skladbě spotřebičů průmyslové sítě, společně 

s popisem charakteru spotřeby jejích části. U některých z nich byla zmíněna potřeba částečné či 

celkové rekonstrukce kompenzačních zařízení.  

5.3.1  Kompenzace elektrické obloukové pece 

Elektrická oblouková pec EOP1 tvoří dominantní spotřebič celé napájecí sítě. Zdánlivý 

výkon pecního transformátoru je 3 MVA. V původní konfiguraci sítě byly elektrické pece 

kompenzovány kompenzačními filtry 3. a 5. harmonické. Z důvodů absence skutečných měření 

bude návrh vycházet z předpokladu že EOP1 je zdrojem převážně těchto harmonických proudů. 

Elektrické obloukové pece jsou obecně zařízení s velmi rychlými změnami odebíraného výkonu, 

proto jsou velmi často zdrojem flickeru. Dalšími negativními zpětnými vlivy jsou harmonické 

proudy nižších řádů, práce se špatným účiníkem, nesymetrie proudu jednotlivých fází což 

způsobuje v síti nesymetrii napětí [13]. Vzhledem k relativně vysokému poměru zdánlivého 

výkonu hlavního vstupního transformátoru 110/22 kV (25 MVA) a pecního transformátoru (3 

MVA) lze předpokládat, že velikost flickeru ve společném napájecím bodě nebude překračovat 

povolené hodnoty a to nám umožní instalovat paralelně k elektrické obloukové peci dvojici 

stabilních kompenzačních filtrů naladěných na kmitočet třetí a páté harmonické. Při provozu 

EOP1 bude ve fázi natavování připojen filtr 3. i 5. harmonické, při provozu ve fázi oxidačně-

redukční pouze filtr 3. harmonické.    

Výkon kompenzačního zařízení bude vycházet z hodnot, viz Tabulka 5-1, kde byl určen 

nejvyšší potřebný výkon kompenzačního zařízení 2,105 MVAr. Vypočtený výkon zaokrouhlíme 

na 2,2 MVAr a rozdělíme do dvou stupňů 1,3 a 0,9 MVAr. Pro první stupeň 1,3 MVAr 

uvažujeme filtr 3. harmonické, pro druhý stupeň 0,9 MVAr filtr 5. harmonické.  
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Vzhledem k neznalosti reálných naměřených hodnot proudů a velikosti jednotlivých 

harmonických a zkratových poměrů, se uvádí pouze teoretický výpočet základních prvků filtru. 

Teoretický výpočet velikosti prvků filtru vychází z rovnic pro chráněné kompenzační stupně. 

Neuvažuje proto s přídavným proudovým namáháním od harmonické, na kterou je filtr naladěn.  

Vycházíme ze vzorce pro činitel zatlumení (32) kam dosadíme rezonanční kmitočet 

harmonické, na kterou má být filtr naladěn: 

 𝑝 =
1

𝑛𝑟
2

=
𝑓𝑛

2

𝑓𝑟
2

=
502

1502
= 0,111 [-; -, Hz, Hz]  

Dalším krokem je výpočet reaktance XLC celého filtru: 

 𝑄𝐿𝐶 =
𝑈𝑠

2 ∙ √3

𝑋𝐿𝐶
=> 𝑋𝐿𝐶 =

𝑈𝑠
2 ∙ √3

𝑄𝐿𝐶
 [VAr; V, Ω] (40) 

a její dosazení do rovnice (33) kdy VN kondenzátory bývají zpravidla zapojeny do hvězdy 

[14], proto se napětí na kondenzátoru rovná (bez uvažování předřazené tlumivky): 

 𝑈𝐶 =
𝑈𝑆

√3
 [V; V]  

reaktance kondenzátoru XC se pak bude rovnat: 

 𝑋𝐶 =
𝑈𝐶

2

√3 ∙ 𝑄𝐿𝐶 ∙ (1 − 𝑝)
=

(22 ∙ 103)2

√3 ∙ 1,3 ∙ 106 ∙ (1 − 0,111)
= 241,8 𝛺 [Ω; V, VAr]  

z ní se následně vypočte kapacita potřebných kondenzátorů: 

 𝐶 =
1

𝑋𝐶 ∙ 𝜔
=

1

241,8 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 50
= 13,2 𝜇𝐹 [F; Ω, rad·s-1]  

 Výpočet reaktance filtrační tlumivky se povede podle vzorce (33), znaménko mínus se ve 

výpočtu velikosti reaktance neuvažuje: 

 𝑋𝐿 = 𝑝 ∙ 𝑋𝐶 = 0,111 ∙ 241,8 = 26,84 𝛺 [Ω; -, Ω]  

Z reaktance se vypočítá indukčnost filtrační tlumivky podle vzorce (30) 

 𝐿 =
𝑋𝐿

𝜔
=

26,84

2 ∙ 𝜋 ∙ 50
= 0,0854 𝐻 = 85,4 𝑚𝐻 [H; Ω, rad·s-1]  

Jak již bylo zmíněno, nebyly při návrhu filtračně kompenzačního zařízení dostupné skutečné 

naměřené hodnoty proudů a harmonických. Výpočet je proto hodně obecný, skutečné prvky filtru 

by se asi výrazně lišily. Stejný postup byl zvolen při výpočtu filtru 5. harmonické (fr = 250 Hz), 

kdy byla vypočtena kapacita kondenzátoru C = 9,84 μF, a indukčnost tlumivky L = 41,2 mH. 

V praxi se takovéto kondenzátory sestávají z jednotlivých svitku, které v sérioparalelní 

kombinaci tvoří požadovanou kapacitu kondenzátoru [13]. Předpokládáme, že užitím filtrů se 

sníží úrovně harmonických v síti, přesto bude doporučeno ostatní kompenzační zařízení 

provozovat se zahrazením ochrannými tlumivkami, aby se předešlo možnému vzniku 

rezonančních jevů.  
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Další variantou by bylo připojení paralelního aktivního filtru.  Pořizovací náklady na toto 

zařízení jsou několikanásobně vyšší než v případě kombinace pasivních filtrů. Cenu zvyšuje 

zejména vysoké jmenovité napětí (22 kV). Proto se touto variantou práce dále nezabývá. 

5.3.2 Kompenzace elektromotoru 

Jak již bylo zmíněno kompenzace elektromotorů napájených transformátory T5 a T6 je 

řešena individuálně, nehrazeným kompenzačním kondenzátorem 150 kVAr.  Z důvodů možnosti 

rezonance harmonický produkovaných v síti je tento kondenzátor nutno zahradit ochrannou 

tlumivkou s činitelem zatlumení 7 %. Vzhledem k tomu, že se jedná motory s identickými 

parametry, lze v závislosti na jejich umístění v podniku navrhnout pouze jedno kompenzační 

zařízení, které se pak pomocí stykačů připojí na motor, který je zrovna v provozu. Tato varianta 

je ekonomicky výhodná. Podmínkou ovšem bude vytvoření blokovacích podmínek, aby nemohl 

nastat současný provoz obou elektromotorů.  

Parametry kondenzátoru 

Vlivem předřazení tlumivky, dojde na kondenzátoru ke zvýšení napětí: 

 
𝑈𝐶 =

𝑈𝑆

1 − 𝑝
=

6 ∙ 103

√3
1 − 0,07

= 3,725 𝑘𝑉 
[V; V, -]  

Což odpovídá sdruženému napětí 6,45 kV. Z tohoto důvodu nelze použít původní 

kondenzátor konstruovaný na 6 kV, protože zvýšením napětí předřazenou tlumivkou by došlo 

k jeho přetěžování. Kondenzátor je proto nutno vyměnit.  

Pro výběr vhodného kondenzátoru je třeba dále vypočíst proud kondenzátoru: 

 𝐼 =
𝑄𝐶

√3 ∙ 𝑈𝑆

=
150 ∙ 103

√3 ∙ 6 ∙ 103
= 14,43 𝐴 [A; VAr, V]  

případně jeho kapacitu pomocí proudu a fázového napětí na kondenzátoru: 

 𝐶 =
𝐼

𝑈𝐶 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 50
=

14,43

3725 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 50
= 12,33 𝜇𝐹 [F; A, V]  

Vhodný kondenzátor lze nalézt v nabídce firmy ZEZ Silko, viz Tabulka 5-4. 

Tabulka 5-4 Výřez z katalogu firmy ZEZ Silko pro VN kondenzátory 
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Proud kondenzátoru sice nevyhoví vypočteným požadavkům, ovšem po připojení ochranné 

tlumivky výkon kompenzátoru i jeho proud klesne. Ověření je provedeno na konci návrhu 

kompenzačního zařízení. 

Parametry ochranné tlumivky 

Při výpočtu parametrů ochranné tlumivky se vychází ze vzorce (33). Pro výpočet reaktance 

tlumivky je třeba vypočíst reaktanci kondenzátoru: 

 𝑋𝐶 =
1

𝜔 ∙ 𝐶
=

1

2 ∙ 𝜋 ∙ 50 ∙ 12,33 ∙ 10−6
= 258,2 𝛺 [Ω; rad·s-1, ]  

 𝑋𝐿 = 𝑋𝐶 ∙ 𝑝 = 258,2 ∙ 0,07 = 18, 1𝛺 [Ω; Ω, -]  

Indukčnost tlumivky se pak vypočte: 

 𝐿 =
𝑋𝐿

𝜔
=

18,1

2 ∙ 𝜋 ∙ 50
= 57,6 𝑚𝐻 [H; Ω, rad·s-1]  

Tlumivku s těmito parametry se nepodařilo nalézt v žádném katalogu, proto se musí 

přistoupit k zakázkové výrobě této tlumivky. 

Předřazením hradící tlumivky klesne výkon hrazené sekce na hodnotu: 

 
𝑄𝐿𝐶 =

𝑈𝑆
2

(1 − 𝑝) (
𝑈𝑁𝐶

2

𝑄𝐶
)

=
(6 ∙ 103)2

(1 − 0,07) (
(6,6 ∙ 103)2

150 ∙ 103 )
= 133,3 𝑘𝑉𝐴𝑟 

[VAr; V]  

Výpočet se provádí se jmenovitým napětím na kondenzátoru UNC (viz Tabulka 5-4, kde byl 

označený jako UN). Výsledný výkon hrazené sekce je 133,3 kVAr. Potřebný kompenzační pro 

odběr při účiníku 0,95 je 102 kVAr. Zvolený výkon kondenzátoru tedy vyhoví i s předřazenou 

ochrannou tlumivkou.  

Proud celé sekce se vypočítá: 

 𝐼𝐿𝐶 =
𝑄𝐿𝐶

√3 ∙ 𝑈𝑠

=
133,3 ∙ 103

√3 ∙ 6 ∙ 103
= 12,83 𝐴 [A; VAr, V]  

Celková velikost proudu kompenzátoru nepřekračuje jmenovitý proud kondenzátoru, který je 

tedy navržen správně.  

Velikost proudu hrazené kompenzace je menší než u prostého kondenzátoru, z toho důvodu 

není třeba měnit stykače a ostatní vybavení kompenzačního zařízení. V závislosti na rozmístění 

motorů v podniku by bylo třeba dovybavit jeden z motorů přívody ke kompenzačnímu zařízení. 

Potřebné rozmístění nebylo obsaženo v zadání bakalářské práce, proto se při ekonomickém 

zhodnocení uvažují pouze náklady na nákup kondenzátoru a ochranné tlumivky, jejich návrh a 

montáž. 

5.3.3 Kompenzace nn spotřeby inovačního centra 

Jak již bylo naznačeno, pro potřeby kompenzace jalového výkonu nn spotřeby inovačního 

centra se stávající kompenzační zařízení ukázalo jako nedostatečné. Musí být proto navrženo jeho 

rozšíření. Kompenzační zařízení je provedeno jako stupňovitě spínaná hrazená kompenzace. 
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Počet stupňů je 12, celkový výkon 440 kVAr. Rozložení stupňů je 2x20 kVAr a 10x40 kVAr. 

Stupně 40 kVAr jsou řešeny dvěma paralelně zapojenými kondenzátory. Stupně jsou spínány v 

podružném rozvaděči RC2, připojení a rozdělení stupňů je rozkresleno v příloze D. 

Potřebný kompenzační výkon nového zařízení musí být alespoň 615,8 kVAr. Z důvodů 

většího množství spotřebičů budeme uvažovat rozdělení do dvanácti stupňů. Při uvažování 

rezervy se nabízí rozdělení 2x20 kVAr, 4x40 kVAr a 6x80 kVAr. Celkový teoretický výkon 

kompenzačního zařízení je tedy 680 kVAr. V praxi se velikost kompenzačního stupně zjišťuje 

pomoc síťového analyzátoru, který stanoví jednotlivé stupně. Zpětným dosazením do vzorce (39) 

můžeme zkontrolovat, zda nebude docházet k překompenzování: 

 cos 𝜑1 = arctg (
𝑄𝑘

𝑃
+ tg(arccos 𝜑1𝑘)) = arctg (

680

552,5
+ tg(arccos 0,95) = 1,00   

Při zvolené velikosti kompenzačního zařízení nedochází k nevyžádané dodávce jalového 

výkonu do sítě. Z ekonomických důvodů budou stupně 40 kVAr a 80 kVAr řešeny jako dva a 

čtyři paralelně spojené 20 kVAr kondenzátory. Další výhodou paralelního spojení kondenzátorů, 

je zmenšení napěťového namáhání jednotlivých kondenzátorů a tím delší životnost [13]. 

Parametry kondenzátorů a tlumivek původní kompenzace nebyly obsaženy v zadání, proto jsou 

znovu teoreticky vypočteny. V ekonomickém posouzení se pak uvažuje pouze doplnění 

kompenzačního zařízení o chybějící stupně.  

Parametry kondenzátoru stupně 20 kVAr 

Pro hrazenou kompenzaci je nutno uvažovat v prvé řadě zvýšené napětí na kondenzátorech 

vlivem předřazené ochranné tlumivky. Při výběru kondenzátoru je pak tento jev zohledněn. 

Kondenzátory hrazené ochrannými tlumivkami jsou tedy konstruovány na napětí UC. Zvýšené 

napětí na kondenzátoru se počítá pomocí činitele zatlumení p: 

 𝑈𝐶 =
𝑈𝑆

1 − 𝑝
=

400

1 − 0,07
= 430 𝑉 [V; V, -]  

Dnes běžně dostupné kondenzátory jsou již dimenzovány na napětí 440 V. Při volbě 

kondenzátoru, je dalším parametrem fázový proud kompenzátoru. Pro uvažovaný stupeň:  

 𝐼 =
𝑄𝐶

√3 ∙ 𝑈𝑛𝑠

=
20 ∙ 103

√3 ∙ 400
= 28,87 𝐴 [A; VAr, V]  

Kapacitu kondenzátoru C lze vypočíst z napětí na kondenzátoru Uc a fázového proudu 

kompenzátoru I. Zapojení kondenzátorů na hladině NN je provedeno do trojúhelníka. Proud 

procházející kondenzátorem proto bude √3 krát menší než fázový: 

 
𝐶 =

𝐼

√3
𝑈𝑐 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 50

=

28,87

√3
430 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 50

= 1,234 ∙ 10−4𝐹 = 123,4 𝜇𝐹 
[F; A, V]  

Vzhledem k omezené nabídce sériově vyráběných kondenzátorů se nepodařilo nalézt vhodný 

kondenzátor. V katalozích většiny výrobců se vyskytuje kondenzátor s výkonem 20 kVAr, ovšem 

rozdílnou kapacitou. Přiřazením hradící tlumivky výkon chráněné sekce klesne na hodnotu: 
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𝑄𝐿𝐶 =

𝑈𝑆
2

(1 − 𝑝) (
𝑈𝑁𝐶

2

𝑄𝐶
)

=
4002

(1 − 0,07) (
4402

20000)
= 17,8 𝑘𝑉𝐴𝑟 

[VAr; V, -, V,- VAr]  

Pokles výkonu chráněné sekce způsobí, že výkon kompenzačního zařízení nevyhoví 

požadavkům na kompenzaci. Při výběru kondenzátoru o výkonu 25 kVAr, který by měl při 

přepočtu na výkon chráněné sekce výkon 22,2 kVAr, a při spojení všech článků by hrubě 

překračoval požadovaný kompenzační výkon. Pro praktickou aplikaci by se z těchto důvodu 

muselo přistoupit k zakázce výroby kondenzátorů na míru. Jalový výkon potřebného 

kondenzátoru bude asi 22,5 kVAr. Pro teoretické výpočty se bude pokračovat se sériově 

vyráběným kondenzátorem od firmy DNA Energie, s.r.o. 

Tabulka 5-5 Výřez z katalogu kompenzačních kondenzátorů firmy DNA [15] 

 

Pro další výpočty tedy zvolíme první z dvojice kondenzátorů katalogu, viz Tabulka 5-5. Jeho 

jmenovitý proud je 26,2 A. Opět platí, že tento proud nevyhoví pro požadovaný výkon stupně 20 

kVAr. Pro teoretický výpočet a k němu vypočtený výkon po přiřazení ochranné tlumivky 17,8 

kVAr kondenzátor vyhoví. Proud celého kompenzačního stupně je vypočten níže. 

Parametry ostatních kondenzátorů 

Z ekonomických důvodů, jak již bylo zmíněno, se vyšší kompenzační stupně 40 a 80 kVAr 

budou skládat z paralelně spojených kondenzátorů 20 kVAr. Výpočty parametrů ostatních 

kondenzátorů se tedy nemusejí provádět.  

Parametry hradící tlumivky stupně 20 kVAr 

Vypočet parametrů ochranné tlumivky vychází ze vzorců uvedených v kapitole 4.4.2.2. Ze 

vzorce (29) se vypočte reaktance kondenzátoru. Při výpočtu je potřeba vzít v úvahu že vzorec 

vychází z výpočtů pro zapojení do hvězdy. Pro zapojení do trojúhelníka bude reaktance třikrát 

menší: 

 𝑋𝐶 =
1

3 ∙ 𝜔 ∙ 𝐶
=

1

3 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 50 ∙ 111 ∙ 10−6
= 9,56 𝛺 [Ω; rad·s-1, ]  

Dále se ze vzorce (33) vypočte pomocí činitele zatlumení p reaktance hradící tlumivky XL: 

 𝑋𝐿 = 𝑋𝐶 ∙ 𝑝 = 9,56 ∙ 0,07 = 0,669 𝛺 [Ω; Ω, -]  

a z ní indukčnost cívky L: 

 𝐿 =
𝑋𝐿

𝜔
=

0,669

2 ∙ 𝜋 ∙ 50
= 2,13 ∙ 10−3 𝐻 = 2,13 𝑚𝐻 [H; Ω, rad·s-1]  
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Vybrána byla ochranná tlumivka TKC1-20 z katalogu tuzemské firmy ZEZ Silko. Její 

parametry jsou uvedeny v druhém řádku tabulky, viz Tabulka 5-6.  

Tabulka 5-6 Výřez z katalogu ZEZ Silko pro hradící tlumivky [14] 

 

Proud tlumivkou bude odpovídat proudu celého kompenzačního stupně, tedy:  

 𝐼𝐿𝐶 =
𝑄𝐿𝐶

√3 ∙ 𝑈𝑠

=
17,8 ∙ 103

√3 ∙ 400
= 25,69 𝐴 [A; VAr, V]  

Z tabulky vyčteme též jmenovitý proud tlumivky 25,6. Tlumivka tedy vyhoví. 

Parametry hradící tlumivky stupně 40 kVAr 

Kompenzační stupně 40 kVAr budou, jak již bylo zmíněno, řešeny dvěma paralelně 

spojenými kondenzátory 20 kVAr. Při paralelním spojení kondenzátorů dochází k součtu jejich 

kapacit, proto reaktance stupně 40 kVAr bude: 

 𝑋𝐶 =
1

3 ∙ 𝜔 ∙ 2 ∙ 𝐶
=

1

3 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 50 ∙ 2 ∙ 111 ∙ 10−6
= 4,78 𝛺 [Ω; rad·s-1, ]  

Výpočet se dále provádí jako u kompenzačního stupně 20 kVAr.  

 𝑋𝐿 = 𝑋𝐶 ∙ 𝑝 = 4,78 ∙ 0,07 = 0,335 𝛺 [Ω; Ω, -]  

 𝐿 =
𝑋𝐿

𝜔
=

0,335

2 ∙ 𝜋 ∙ 50
= 1,01 ∙ 10−3 𝐻 = 1,01 𝑚𝐻 [H; Ω, rad·s-1]  

 𝐼𝐿𝐶 =
2 ∙ 𝑄𝐿𝐶

√3 ∙ 𝑈𝑆

=
2 ∙ 17,8 ∙ 103

√3 ∙ 400
= 51,38 𝐴 [A; VAr, V]  

Tuto tlumivku lze opět nalézt v katalogu výrobků firmy ZEZ Silko. Parametry tlumivky jsou 

uvedeny na třetím řádku tabulky, viz Tabulka 5-6. 

Parametry hradící tlumivky stupně 80 kVAr 

Princip skládání stupně 80 kVAr bude stejný jako v předchozím případě. Bude tedy složen ze 

čtyř paralelně spojených kondenzátorů 20 kVAr. 

Impedance stupně 80 kVAr: 

 𝑋𝐶 =
1

3 ∙ 𝜔 ∙ 4 ∙ 𝐶
=

1

3 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 50 ∙ 4 ∙ 111 ∙ 10−6
= 2,39 𝛺 [Ω; rad·s-1, ]  

Impedance, indukčnost tlumivky a proud procházející LC článkem: 

 𝑋𝐿 = 𝑋𝐶 ∙ 𝑝 = 2,39 ∙ 0,07 = 0,167 𝛺 [Ω; Ω, -]  

 𝐿 =
𝑋𝐿

𝜔
=

0,167

2 ∙ 𝜋 ∙ 50
= 5,32 ∙ 10−4 𝐻 = 0,532 𝑚𝐻 [H; Ω, rad·s-1]  
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 𝐼𝐿𝐶 =
4 ∙ 𝑄𝐿𝐶

√3 ∙ 𝑈𝑆

=
4 ∙ 17,8 ∙ 103

√3 ∙ 400
= 102,8 𝐴 [A; VAr, V]  

Ochranná tlumivka s uvedenými parametry již není v katalogu firmy ZEZ Silko pro rok 

2015, ani nebyla nalezena v nabídkách jiných firem. Je uvedena na stránkách firmy ZEZ Silko 

[14], proto budeme předpokládat její zakázkovou výrobu.  

Parametry regulátoru 

Regulátor je zařízení umožňující optimální řízení kompenzace jalového proudu. Bývají 

vybaveny napěťovými a proudovými měřícími obvody. Pomocí hodnot z těchto obvodů 

vyhodnocují účiník a tím i potřebu velikosti kompenzačního výkonu. Regulátory obsahují 

výstupy, které umožní ovládání stykačů jednotlivých kompenzačních prvků (stupňů). Ovládáním 

těchto stykačů připíná a odepíná jednotlivé stupně kompenzátoru a udržuje tak účiník 

v nastavených mezích. 

Pro původní 12 stupňovou kompenzaci 440 kVAr byl použit regulátor jalového výkonu 

NOVAR 1114, který umožňuje připojení až 14 kompenzačních stupňů. Rozhodujícími faktory 

pro volbu regulátoru je rychlost reakce a počet spínacích stupňů. Regulátor původní kompenzace 

vyhoví i pro rekonstruované zařízení a je možné ho i nadále používat.  

Stykače 

Jak již bylo popsáno výše, stykače slouží k automatickému připínaní kompenzačních sekcí 

na síť. Děje se tak podle signálů vysílaných regulátorem jalového výkonu. Základními parametry 

stykačů jsou velikost proudu a napětí společně s velikostí spínaného výkonu a také provozní 

teplota. 

Typickým zástupcem výrobců stykačů je rakouská firma Benededict GmbH. Její výrobky 

jsou dostupné u mnohých dodavatelů.  

Tabulka 5-7 Výkonové rozsahy stykačů firmy Benedict řady K3 
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Tabulka 5-7, odkud lze vybrat stykače pro všechny uvažované stupně. Pro kompenzační 

stupeň 20 kVAr stykač K3-24K. Dále pro kompenzační stupeň 40 kVAr stykač K3-62K. 

Nakonec pro stupeň 80 kVAr stykač K3-90K. Jmenovité proudy jednotlivých stykačů jsou 

uvedeny v tabulce, viz Tabulka 5-8. Pro stykače vyšších výkonu lze pozorovat pokles zapínacích 

výkonu vlivem rostoucí teploty. Proto se při reálné aplikaci těchto stykačů musí zjistit provozní 

podmínky. Pokud by okolní teplota překračovala 50 ˚C, museli bychom zvolit pro kompenzační 

stupeň 80 kVAr stykač vyššího výkonu z uvedené řady K3. Pro návrh přepokládáme teplotu okolí 

do 50 ˚C, proto zvolený stykač vyhoví. Všechny vybrané stykače vyhoví velikostí jmenovitého 

proudu přiřazeným stupňům.  

Tabulka 5-8 Parametry stykačů firmy Benedict řady K3 

 

Jistící prvky 

Jištění kompenzačních zařízení se z pravidla provádí pojistkovými odpínači s pojistkovými 

vložkami. Ty jsou tvořeny nožovými pojistkami. Doporučená vypínací charakteristika pro 

vybraný typ stykačů se uvádí gL nebo gG, odečteno z tabulky, viz Tabulka 5-8, odkud lze vyčíst i 

jednotlivé velikosti pojistek.  

Výběr pojistkových odpínačů se provádí podle velikosti proudu doporučených pojistek. 

V případě kompenzačních stupňů 20 kVAr a 40 kVAr a jim přiřazených stykačů se doporučené 

proudy pojistek pohybují v rozmezí 50-80 A a 125-160 A, viz Tabulka 5-8. Pro tyto proudy 

pojistek vyhoví pojistkový odpínač českého výrobce OEZ, typ FH000-3A/T, pro který se uvádí 

velikost pojistkových vložek 000 a proud do 160 A. V případě kompenzačního stupně 80 kVAr a 

jemu přiřazeným stykačům K3-90K však pojistkový odpínač nebude dostatečný. Proto se volí 

odpínač typu FH1-3A/F od stejného výrobce, pro který se volí velikost pojistkové vložky 1 a 

proud do 250 A.  

Tabulka 5-9 Výřez z katalogu firmy OEZ pro výběr pojistkových odpínačů 
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Výběr jednotlivých pojistek se rovněž provádí podle hodnot odečtených z tabulky, viz 

Tabulka 5-8. Výběr pojistek pro jednotlivé stupně proveden z katalogu pojistek firmy OEZ. 

Zvolený typ nožových pojistek, je typ PNA, které se jeví jako nejvhodnější.  

Tabulka 5-10 Výřez z katalogu firmy OEZ pro výběr nožových pojistek  

 

Zvolené hodnoty jmenovitých proudů pojistek seřazeny podle velikosti stupňů od 

nejmenšího jsou pro velikost nožových pojistek 000, 50 A a 125 A. Pro velikost 1 byla velikost 

proudu 160 A. Parametry vybraných nožových pojistek jsou uvedeny v tabulce, viz Tabulka 5-10. 

5.4 Začlenění lokálního zdroje, FVE 

Připojení fotovoltaické elektrárny bude provedeno do rozváděče RIC 0,4 kV. FVE je 

v provedení se dvěma centralizovanými střídači 100 kW. Střídače jsou připojeny do podružného 

rozváděče RIC1 0,4 kV, který je pak přes oddělovací transformátor 0,4/0,4 kV připojen do 

rozváděče RIC 0,4 kV.  

Potřeba kompenzovat jalový výkon FVE vzniká pouze v případě, že dochází k přetoku 

činného výkonu do distribuční sítě. Tento jev nastane v okamžiku kdy výroba FVE převýší 

spotřebu průmyslové sítě. Jednoduchým výpočtem lze zjistit, zda k této možnosti může reálně 

dojít: 

 𝑃𝑅𝐼𝐶 = 𝑃𝑖,𝑅𝐼𝐶 ∙ 𝛽𝑅𝐼𝐶 = 850 ∙ 0,65 = 552,5 𝑘𝑊 [W; W, -]  

kde: PRIC je spotřeba výkonu spotřebiči RIC 0,4 kV, Pi,RIC instalovaný výkon všech 

spotřebičů rozváděče RIC 0,4 kV, βRIC součinitel soudobosti pro spotřebiče napájené rozváděčem 

RIC 0,4 kV. Vzhledem k třísměnnému provozu včetně víkendů a svátků je celková spotřeba 

rozváděče RIC 0,4 kV neustále alespoň 552,5 kW. Z porovnání PRIC ˃ PP,FVE lze konstatovat, že 

se veškerá energie vyrobená FVE se spotřebuje v rozváděči RIC 0,4 kV patřícímu k Inovačnímu 

centru, tudíž nedochází k přetokům činného výkonu do distribuční soustavy. V případě odstávek 

technologických zařízení Inovačního centra budou zajištěny odstávky i fotovoltaického zdroje. 

Při provedení fotovoltaické elektrárny s centralizovanými střídači lze předpokládat, že 

elektřina vyrobená FVE bude splňovat požadavky na její kvalitu stanovenou normou [2]. Z výše 

uvedených důvodů, nevzniká potřeba připojení kompenzačního zařízení. 

Vlastní spotřeba fotovoltaické elektrárny bude napájena z rozváděče RIC 0,4 kV. 
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5.5 Využití prostředků výkonové elektroniky pro zajištění kvality 

elektřiny 

V teoretické úvodu již byly zmíněny prostředky výkonové elektroniky pro vylepšení kvality 

elektřiny. Jsou jimi aktivní filtry, a to v paralelním, sériovém nebo kombinovaném zapojení. 

Paralelní aktivní filtr slouží k injektování proudů opačné fáze než je odebíraný, čímž dochází ke 

změně odebíraného proudu na téměř harmonický a tím ke snížení harmonických produkovaných 

zátěží. Naproti tomu sériový aktivní filtr je tvořen generátorem napětí a slouží k upravování 

křivky napájecího napětí. Kompenzuje poklesy a špičky, redukuje zkreslení harmonickými napětí 

a slouží k symetrizaci trojfázového systému.  

V rámci rekonstrukce inovačního centra došlo k připojení zařízení citlivých na průběh 

napájecího napětí na dva vývody z rozváděče RIC 0,4 kV. Součet instalovaných výkonů těchto 

rozváděčů je 30 kW. Pro citlivá zařízení je požadováno napětí s celkovým harmonickým 

zkreslením THDU  ˂ 2,5 %. Předpokládané zkreslení napájecího napětí rozváděče RIC 0,4 kV při 

dodržení normy je THDU ˂ 8 %. Z toho lze usoudit nutnost instalace zařízení pro snížení 

harmonického zkreslení napájecího napětí citlivých vývodů.  

Požadovaným parametrem je tedy kvalitní napájecí napětí. Zařízením upravující napětí je, 

jak již bylo zmíněno výše, sériový aktivní filtr. Aplikace těchto filtrů pro každý vývod by byla 

značně neekonomická, proto se zmíněné vývody sloučí do jednoho.  

Pro výběr sériového aktivního filtru jsou uvažovány dvě možnosti. První možností je využití 

Linkového kondicionéru firmy ELCOM. Podle odebíraného výkonu 30 kW byl zvolen typ 

EAF036, zdánlivém výkonu 36 kVA. Maximální výstupní proud zařízení je 63 A [16]. Výrobce 

udává dva možné způsoby řízení. Prvním je klasická regulace, kdy zařízení slouží pouze 

k regulaci napětí. Druhým způsobem řízení je rychlá regulace, kdy zařízení pracuje jako sériový 

aktivní filtr. Pro danou aplikaci se požaduje druhý zmiňovaný.  

Druhou uvažovanou možností je výběr sériového aktivního filtru od firmy Ashley-Edison. 

Série produktů SES H-3P obsahuje trojfázové sériové aktivní filtry výkonů v rozmezí 6 – 600 

kVA. Z této série byl vybrán typ S15, který pokryje vstupní kolísaní napětí ±15 % (340 – 460 

V) při výstupním rozsahu ±0,5 %. Zvolený výkon tohoto zařízení bude 35 kVA, který pokryje 

potřeby napájených zařízení i s uvažováním rezervy. Výrobce udává celkové harmonické 

zkreslení na výstupu THDU ˂ 1 %. Z tohoto důvodu bude splněna podmínka kvality napájecího 

napětí pro citlivá zařízení.  
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6 EKONOMICKÉ POSOUZENÍ 

V kapitole jsou popsány náklady na rekonstrukci jednotlivých kompenzačních zařízení. 

Největší náklady budou spojeny s kompenzací elektrické obloukové pece. Jedná se o 

kompenzační zařízení velkých výkonů, dále cenu zvyšuje také provozování zařízení na vysokém 

napětí. Nejdražší součástí bývají z pravidla filtrační tlumivky. Celková cena kompenzačního 

zařízení se pohybuje v řádech milionů korun. 

Dalším kompenzačním zařízením vyžadujícím rekonstrukci, a to především z důvodů 

ochrany kondenzátorů proti rezonančním jevům v síti, byly individuální kompenzační zařízení 

pro elektromotory. Bylo zvoleno ekonomické řešení, kdy oba motory budou kompenzovány 

z jednoho kompenzačního zařízení. Tato varianta je možná z důvodů vyloučení možnosti provozu 

obou motorů zaráz. Návrh uvažuje pouze nákup kondenzátoru a tlumivky. Vzhledem 

k podobným parametrům s původní kompenzací, je možno využít původní stykače a jistící prvky. 

Návrh neuvažuje rozmístění motorů v rámci podniku. Uvažované náklady na rekonstrukci jsou 

uvedeny v tabulce, viz Tabulka 6-1. Další náklady na rekonstrukci by byly spojeny právě výše 

uvažovaným rozmístěním elektromotorů, společně s potřebnou dokumentací a montáží zařízení. 

Tabulka 6-1 Náklady spojené s rekonstrukcí individuální kompenzace elektromotorů 

Položka Počet [ks] Cena/ks [Kč] Cena celkem [Kč] 

Kondenzátor 150 kVAr, 6,6 kV 1 15000 15000 

Tlumivka 150 kVAr, p = 7% 1 50000 50000 

Celkem [Kč] 65000 

Náklady spojené s rekonstrukcí kompenzačního zařízení rozváděče RIC 0,4 kV jsou uvedeny 

v tabulce, viz Tabulka 6-2. Uvažované stupně 20 a 40 kVAr nového kompenzačního zařízení se 

použijí z původní stupňovité kompenzace. Zbylých 12 kondenzátorů 22,5 kVAr z původních 

stupňů 40 kVAr se použije při skládání stupňů 80 kVAr nové kompenzace. Proto se uvažuje 

pouze dokoupení zbývajících kondenzátorů. Pro stupně 80 kVAr se dále musí uvažovat 

pořizovací náklady na tlumivky, stykače a jistící prvky. Jak již bylo zmíněno při návrhu, 

z původního kompenzačního zařízení lze použít regulátor jalového výkonu, čímž dojde 

k poměrně značným úsporám. Jako další náklady na rekonstrukci by byly uvažovány 

dokumentace a především montáž celého zařízení. 

Tabulka 6-2 Náklady spojené s rekonstrukcí stupňovitě spínané kompenzace RIC 0,4 kV 

Položka Počet [ks] Cena/ks [Kč] Cena celkem [Kč] 

Kondenzátor 22,5 kVAr, 440 V 12 1800 21600 

Tlumivka 80 kVAr, p = 7% 6 4200 25200 

Stykač K3-90k 6 3300 19800 

Pojistkový odpínač FH1-3A/F 6 2590 15540 

Pojistkové vložky PNA1 160A gG 18 90 1620 

Celkem [Kč] 83760 

Náklady spojené s návrhem a realizací fotovoltaické elektrárny se při práci neuvažují. Na 

základě úvah o spotřebě výkonu fotovoltaické elektrárny spotřebiči napájenými z rozváděče RIC 

0,4 kV, není navrhována žádná instalace kompenzačního zařízení. Jedinými možnými náklady na 
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začlenění zdroje do sítě jsou rozšíření rozváděče RIC 0,4 kV o jedno pole rozváděče, společně 

s výbavou tohoto pole o spínací a jistící prvky. Dále pak propojení oddělovacího transformátoru 

s tímto polem.  

Ceny jednotlivých zařízení, linkového kondicionéru firmy ELCOM a sériového aktivního 

filtru firmy Ashley-Edison, nejsou veřejně dostupné. Předpokládaná cena těchto zařízení se bude 

pohybovat v řádu statisíců.  
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7 ZÁVĚR 

Kvalita elektřiny zůstává i nadále problematikou, jíž se zabývá řada odborných prací a 

výzkumů. S vývojem technologií lze předpokládat zvyšování nároků na dodávku kvalitní 

elektřiny, proto je velmi důležité se společně s vývojem těchto technologií věnovat také 

prostředkům pro vylepšení kvality elektřiny a to jak na straně dodavatelů elektřiny, tak na straně 

spotřebitelů. 

 Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Část teoretická se zabývá 

problematikou posuzování parametrů kvality elektřiny od základních vlastností, přes harmonická 

rušení, až po problémy spojené s nesymetrií a kolísáním napětí. Další část práce zaměřena na 

téma kompenzace jalového výkonu. Postupně byly popsány témata jako definice výkonu, princip 

paralelní kompenzace a shrnutí vlivu kompenzace na energetickou síť. Dále pak byla diskutována 

současná legislativa pro sankce spojené s tímto tématem a také bylo popsáno rozdělení 

prostředků sloužícím ke kompenzaci jalového výkonu. Velká část je také věnována souhrnu 

spotřebičů, které pro svůj provoz potřebují kromě činného také jalový výkon.  

Praktická část práce se zabývá návrhem rekonfigurace konkrétní průmyslové sítě, která 

prošla rekonstrukcí. Návrh obsahuje především posouzení o nutnosti rekonstrukce jednotlivých 

kompenzačních zařízeních. V případě že kompenzační zařízení nějakým způsoben nesplňovalo 

požadavky na výkon kompenzačního zařízení či bezpečnost jeho provozu, byla pro něj navrhnuta 

vhodná rekonstrukce. Při výpočtech výkonové bilance bylo zjištěno, že dvě kompenzační zařízení 

nevyhovují požadavkům na kompenzaci účiníku odběru na 0,95. Jedno kompenzační zařízení pak 

nevyhovělo požadavkům na bezpečnost jeho provozu.  

Prvním zařízením, které nevyhovělo stavu po rekonstrukci, byly pasivní filtry 3. a 5. 

harmonické pro kompenzaci elektrické obloukové pece. Rekonstrukce těchto zařízení nebyla 

možná, proto byly navrženy filtry nové. Výpočty zahrnují pouze velikost základních prvků filtru, 

z důvodů chybějících údajů v zadání.  

Druhým zařízení nesplňujícím požadavek kompenzace odběru na účiník 0,95, bylo 

stupňovitě spínané kompenzační zařízení připojené do rozváděče inovačního centra, které je 

součástí firmy. Pro toto zařízení bylo navrhnuto vhodné rozšíření na požadovaný výkon. 

Kompenzační zařízení nesplňující požadavek bezpečnosti provozu, byla individuální 

kompenzace jalového výkonu elektromotorů. Zařízení bylo provedeno jako nehrazená 

kompenzace, a z důvodů obsahu harmonických vyšších řádů vznikajících při provozu elektrické 

obloukové pece, bylo nutno jej zahradit. 

Další část návrhu obsahuje úvahy o začlenění lokálního zdroje do sítě. U tohoto zařízení 

nevznikla potřeba návrh kompenzačního zařízení, z důvodů spotřeby celého výkonu zdroje pro 

vlastní spotřebu firmy.  

Dále byly také zvoleny prostředky pro zlepšení kvality napájecího napětí, které bylo 

požadováno pro napájení zařízení nižší úrovně elektromagnetické odolnosti připojené k části sítě. 
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V ekonomickém posouzení se podařilo vyčíslit náklady na rekonstrukci stupňovitě spínaného 

kompenzačního zařízení, cena rekonstrukce tohoto zařízení byla stanovena na 83760 Kč bez 

uvažování dokumentace a instalace zařízení. Dále byly zjištěny náklady pro rekonstrukci 

individuálního kompenzačního zařízení motorů, kdy se celkové náklady odhadují na 65000 Kč, 

uvažovaná cena je opět bez dokumentace a montáže. Vzhledem k tomu že byly vypočteny pouze 

teoretické hodnoty základních prvků kompenzace elektrické obloukové pece, není vyčíslení 

nákladů možné. Také ceny zařízení upravujících kvalitu napájecího napětí se nepodařilo zjistit, 

nejsou veřejně dostupné.  

Další navrhovaný postup práce je: provedení výpočtů spojených s tepelnými a dynamickými 

účinky zkratových proudů, ověření vypínacích schopností jistících prvků sítě a také podrobný 

návrh kompenzace elektrické obloukové pece, se všemi jeho prvky. Práce by tedy byla vhodným 

základem pro navázání diplomovou prací. 
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PŘÍLOHY 

Příloha A  

Tabulka jalových transformačních ztrát, které se připočítávají k naměřeným hodnotám 

jalového výkonu při stanovení ukazatele tg φ. 

Jmenovitý výkon 

transformátoru 

(kVA) 

Měsíční hodnota jalových transformačních ztrát v pásmu 1 hodiny 

(kVArh) 

do 22 kV 35 kV 110 kV 

menší než 250 - - - 

250 145 160 - 

400 183 207 - 

630 230 249 - 

1 000 289 320 - 

1 600 365 404 - 

2 500 989 989 - 

4 000 1 339 1 339 - 

6 300 1 918 1 918 - 

10 000 2 739 2 739  2 739 

16 000 4 140 4 140 4 140 

25 000 6 088 6 088 5 707 

40 000 7 914 7 914 7 914 

63 000 - - 11 505 
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Příloha B 

Výkres: Zjednodušené jednopólové přehledové schéma napájecí sítě firmy – původní stav 
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Příloha C 

Výkres: Zjednodušené jednopólové přehledové schéma napájecí sítě firmy – nový stav 
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Příloha D 

Výkres: Zjednodušené jednopólové přehledové schéma napájecí sítě firmy – rekonstrukce 

kompenzačních zařízení 


