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ABSTRAKT 
Kontrola přípojnicového systému proti účinkům zkratových proudů i proudů za normálního 

provozu je důleţitá jak z hlediska bezpečnosti, tak i z hlediska ekonomického. Tato bakalářská 

práce se zabývá výpočtem oteplení pásového vodiče protékaného elektrickým proudem. Je 

počítáno vzájemné silové působením pásových vodičů protékaných proudem a dále je provedena 

kontrola přípojnicového systému na tepelné a silové účinky zkratového proudu. V praktické části 

práce je proveden návrh pásového vedení kobkové rozvodny pomocí programu Excel, s ohledem 

na výše uvedenou problematiku. 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  přípojnice; oteplení vodiče; vzájemné silové působení; ohybové 

namáhání; podpěrky; minimální průřez vodiče;  
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ABSTRACT 
Checking of busbar system against effects of short circuit currents and currents of regular 

operation is important because of safety and also economic reasons. This Bachelor’s thesis deals 

with calculation of heating of belt conductor during the operation. There are also calculated 

mutual power effects between belt conductors and checking of busbar system on heat and power 

effects of short circuit current during the operation. Practical part includes the design of belt line 

of cell substation. Calculation was made by software Microsoft Excel. 

 

 

 

KEY WORDS:  busbar; heating of conductor; mutual power effects; bending; 

insulators; minimal cross-section of conductor; 
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ÚVOD 
Přípojnice jsou nejčastěji holé vodiče obdélníkového průřezu, ve výjimečných případech 

trubkové, nebo profilové. Bývá na ně soustřeďován veškerý výkon přivedený do rozvodny, který 

se dále rozvádí do jednotlivých odboček rozvodny.   

Při volbě vodičů musí být brán ohled, aby jejich provozní teplota z hospodářských 

a bezpečnostních důvodů nebyla vyšší, neţ je dovoleno. Vysoké teploty vedou ke změně 

mechanických vlastností vodiče, spoje vodičů vlivem vyšší teploty zvyšují svůj přechodový 

odpor. Vodiče by měly dále odolávat tepelným účinkům a silovým účinkům zkratového proudu. 

Z toho důvodu je důleţité analyzovat vlastnosti vodičů (jak za normálního provozu, tak i při 

zkratu), coţ je právě předmětem této práce. 

Cílem práce je uvést přehled pouţívaných typů profilových vodičů, jejich tvarů průřezu, 

materiálů a uspořádání. Dále tepelný výpočet pásového vodiče protékaného elektrickým proudem 

– zatíţitelnost vodiče. Výpočet vzájemného silového působení pásových vodičů protékaných 

proudem a kontrola odolnosti přípojnicového systému na tepelné a silové účinky zkratového 

proudu. 

První část práce bude zaměřena na obecnou teorii, kterou je třeba znát k pochopení dané 

problematiky. Dále budou uvedeny základní moţnosti uspořádání profilových vodičů a přehled 

některých druhů přípojnicových systémů s různými průřezy a materiály od vybraných výrobců.  

V dalších částech práce budou odvozovány vzorce potřebné k tepelnému výpočtu vybraného 

pásového vodiče protékaného elektrickým proudem a pro vzájemné silové působení vodičů 

protékaných elektrickým proudem. Budou zde provedeny výpočty a komparace nenatřeného 

a natřeného vodiče pro případ bez poruchy a také výpočet vzájemného silového působení vodičů 

protékaných zkratovými proudy.  

Poté se práce bude zabývat kontrolou odolnosti přípojnicového systému na silové a tepelné 

účinky zkratového proudu. Bude počítán minimální průřez vodiče, podle známého jmenovitého 

krátkodobého proudu, doby zkratu, materiálových konstant a nejvyšší dovolené teplotě a teplotě 

při zkratu, který je schopen akumulovat teplo aniţ by se teplota vodiče nezvýšila nad nejvyšší 

dovolenou teplotu při zkratu. 

V poslední části práce bude pomocí programu Excel navrţeno pásové vedení a rozměry 

kobkové rozvodny, přičemţ budou zohledněny výše uvedené tepelné a silové účinky zkratového 

proudu. 
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1 ZÁKLADNÍ POJMY V SILNOPROUDÉM ROZVODU 
Pro popis vodičů pro přípojnice rozvodných zařízení z hlediska přehledu pouţívaných typů, 

tvarů průřezů, materiálů a uspořádání, je vhodné nejdříve krátce vysvětlit některé základní pojmy, 

jako je elektrická stanice, střídavá elektrická rozvodná zařízení, přípojnice a odbočky podle 

literatury [1],[2]. 

1.1 Elektrické stanice 

 Jsou uzlová zařízení různého rozsahu, která slouţí k rozvádění elektrické energie v jedné 

napěťové hladině, nebo k transformaci elektrické energie na napětí vhodné k přenosu či distribuci 

energie, nebo k přeměně elektrické energie o střídavém napětí na energii s napětím 

stejnosměrným a k jejímu rozvodu či distribuci. 

 Podle účelu se dělí elektrické stanice na spínací stanice, transformovny, usměrňovací 

stanice či měnírny, kompenzovny, stanice výroben elektrické energie, rozvodné stanice 

v přenosové soustavě, elektrické stanice spotřeby a měnírny. 

 Zařízení elektrických stanic je u většiny stanic svým charakterem stejné. Jsou to – střídavá 

elektrická rozvodná zařízení, společná zařízení, pomocná zařízení, komunikace, protipoţární 

zařízení, zařízení a prostředky pro ochranu zdraví a hygienu práce, kompenzační zařízení, HDO. 

1.2 Střídavá elektrická rozvodná zařízení 

 Elektrická rozvodná zařízení jsou základními členy elektrických stanic. Sloţí 

k rozdělování elektrické energie a jejímu rozvádění do jednotlivých větví elektrizační rozvodné 

soustavy. Zahrnuje všechny přístroje nutné k rozvádění elektrické energie, seřazené a zapojené 

podle elektrického schématu. 

 Nejdůleţitější jmenovité hodnoty, na které se rozvodná zařízení dimenzují, jsou: Největší 

provozovací napětí, příslušné ke jmenovité hodnotě napětí. Na základě jmenovité hodnoty napětí 

jsou určeny bezpečné vzdálenosti mezi ţivými částmi rozvodného zařízení a mezi ţivou částí 

a zemí. Jmenovitý proud, který udává zatíţitelnost vodičů přípojnic a odboček. Zkratová 

odolnost, která je daná limitní hodnotou zkratových proudů, které charakterizují tepelné a 

dynamické účinky zkratu. 

1.3 Přípojnice a odbočky 

 Základními prvky rozvodného zařízení jsou přípojnice a odbočky. 

1.3.1 Přípojnice 

 Přípojnice jsou holé vodiče, tuhé nebo lanové, jejichţ průřez a profil je dán proudovým 

zatíţením, poţadavky na pevnost a zkratovými poměry. K těmto vodičům je energie přiváděna 

přívodními odbočkami a odváděna ke spotřebičům vývodovými odbočkami. Přípojnicový systém 

je soubor n fází přípojnic. 

1.3.2 Odbočky 

 Odbočky představují soubor zařízení a přístrojů, potřebných k vybavení a zabezpečení 

kaţdého vývodu z rozvodny. Tento soubor přístrojů bývá v principu stejný u různých druhů 

rozvoden, ale jednotlivé přístroje se liší napěťovou hladinou, proudovou a zkratovou odolností 
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a dalšími podruţnými ukazateli. Mezi základní zařízení odboček patří. Spínací přístroje, 

přípojnicové odpojovače, vývodové odpojovače, přístrojové transformátory napětí a proudu, 

měřící a ochranné zařízení. 
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2 VODIČE PRO PŘÍPOJNICE ROZVODNÝCH ZAŘÍZENÍ 
 Dle literatury [1],[2] se profilové vodiče nejčastěji pouţívají u vnitřních provedení. 

Vodiče pro přípojnice v rozvodných zařízeních nn a vn  bývají nejčastěji provedeny jako holé 

pásové vodiče s obdélníkovým průřezem z elektrovodného hliníku EAl, mědi. V případě potřeby 

je moţné pouţít i vodiče jiného profilu. U rozvoden s velkou zkratovou odolností mohou být 

pouţity trubkové či profilové vodiče. Tyto vodiče jsou uloţeny na pevných izolačních podpěrách 

umístěných v kaţdé odbočce. V rozvodnách vvn zapouzdřeného provedení se pouţívají nejvíce 

pásové, profilové či trubkové vodiče, uloţené v pouzdrech, naplněné plynem SF6. 

2.1 Uspořádání přípojnic 

Uspořádání přípojnic v rozvodnách nn a vn dle [1] se volí tak, aby přípojnice zabírali co 

nejméně prostoru, a přitom byly odolné proti dynamickému namáhání při zkratech. Z těchto 

hledisek mohou být přípojnicové vodiče uspořádány:  

- V rovině vodorovné 

- V rovině svislé 

- V rovině šikmé do trojúhelníka 

2.2 Pouţívané typy profilových vodičŧ 

Profilové vodiče bývají nejčastěji vyráběny z mědi nebo hliníku. Pouţívají se v různých 

přípojnicových systémech. Vyrábí se holé nebo s povrchovými úpravami, záleţí na výrobci 

a poţadavku zákazníka. Mohou mít různé tvary a průřezy. V další kapitole bude uveden přehled 

profilových vodičů od vybraných výrobců v současné době nejvíce pouţívaných – obdélníkového 

průřezu, T profilu, H profilu, HH profilu. 

2.3 Přehled přípojnicových systémŧ podle výrobcŧ 

Výrobci vodiče často vyrábí uţ zakomponované v přípojnicových systémech, coţ je mnohem 

efektivnější. Sestavení rozvodu elektrické energie pomocí přípojnicového systému je rychlejší, 

systém je bezpečnější a mnohem snáz se k němu připojují měřící, jistící přístroje a různé 

odbočky.  

2.3.1 Přípojnicové systémy od firmy Wöhner 

Firma Wöhner [3] v současné době nabízí tyto přípojnicové systémy: 

Systém přípojnic do 360A (60 mm) 

Systém přípojnic compact 360A (60mm) 

Systém přípojnic classic 630A (800A) / 2500A (60mm) 

Systém přípojnic do 1250A (100mm) 

Systém přípojnic power do 2500A (185mm). 

2.3.1.1 Měděné pocínované přípojnice 

Zde jsou uvedeny profilové vodiče přípojnicových systémů [4] pouţívaných firmou Wöhner. 
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 Proudová zatíţitelnost je udána u plochých sběrnic při teplotě okolí 35 °C a teplotě 

sběrnice 65 °C. Rádius R = 0,5 a dovolená tolerance: Šířka: +0,1 / -0,5 a  Tloušťka: +0,1 / -0,3 

Tab. 2-1 Hodnoty - rozměry, jmenovitý proud Cu přípojnic obdélníkového průřezu [4] 

Rozměry Jm. Proud Délka

12×5 mm 200 A 2,4 m

15×5 mm 250 A 2,4 m

20×5 mm 320 A 2,4 m

25×5 mm 400 A 2,4 m

30×5 mm 450 A 2,4 m

12×10 mm 360 A 2,4 m

20×10 mm 520 A 2,4 m

30×10 mm 630 A 2,4 m

30×10 mm 630 A 3,6 m

40×10 mm 850 A 2,4 m

50×10 mm 1000 A 2,4 m

60×10 mm 1250 A 2,4 m

80×10 mm 1500 A 2,4 m

100×10 mm 1800 A 2,4 m

120×10 mm 2100 A 2,4 m  

 

Obr. 2-1 Pocínované Cu přípojnice obdélníkového průřezu [4] 
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2.3.1.2 Profilové měděné holé a pocínované přípojnice 

 Systém 60mm / 1600A   

Tab. 2-2 Hodnoty - rozměry, jmenovitý proud  Cu přípojnic T, H, HH průřezů [5]. 

Jm. proud [A] Průřez *mm2] Délka *m+ Povrchová úprava

2,4

3,6

2,4

3,6

2,4

3,6

2,4

3,6

2,4

3,6
2500 pocínavaná

1140 HH - 

profil

740 H - profil

500 T - profil1250

pocínavaná

holá

1600

pocínavaná

holá

 

 

Obr. 2-2 pocínovaná a holá H Cu přípojnice [5] 

 

Obr. 2-3 pocínovaná HH,H Cu přípojnice [5] 

2.3.2 Systémy rozvodu proudu od firmy Rittal 

Moderní systémy rozvodu proudu jsou stále výkonnější. Proto uţivatelé stále více 

upřednostňují bezpečnost mezinárodně uznávaných a certifikovaných komponent pro rozvody. 

Vhodnost systémů přípojnic Rittal účinně prokazují i typové zkoušky, prováděné v 

akreditovaných laboratořích. 
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Firma Rittal [6] pouţívá tyto přípojnicové systémy: 

Přípojnicové systémy do 250 A (40 mm) 

Přípojnicové systémy do 360 A (40 mm) 

Rittal RiLine60 přípojnicové systémy 800 A (60 mm) 

Rittal RiLine60 přípojnicové systémy UL 508 (60 mm) 

Rittal RiLine60 přípojnicové systémy 800/1600 A (60 mm) 

Rittal RiLine60 přípojnicové systémy 800 A (60 mm) 

Přípojnicové systémy do 1250 A (100 mm) 

Přípojnicové systémy do 1600 A (185 mm) 

Přípojnicové systémy do 2500 A/3000 A (150 mm). 

 

 

Obr. 2-4 Přípojnicový systém do 1600A (185mm) a Přípojnicové systémy do 2500 A/3000 A (150 

mm) – držák přípojnice (3-pólový)[6] 

2.3.3 Přehled přípojnicových systémŧ firmy Siemens 

Firma Siemens [7] nabízí přípojnice pro proudy od 25 do 6300A, jsou to: 

Přípojnicový systém CD-L pro proud 25 a 40A určený pro napájení osvětlení a malých 

spotřebičů. Systém  BD01 s proudovým rozsahem 40 aţ 160A. Typické pouţití je v menších 

provozech a dílnách se spotřebiči do 63A. Systém BD2 pro proudy od 160 do 1250A k vytvoření 

napájecích rozvodů ve středně velkých průmyslových provozech a budovách nejširšího vyuţití. 

Dále systém LD – 1100 aţ 5000A pro napájení velkých spotřebičů v průmyslových halách. 

Sendvičový přípojnicový systém LX – 800 aţ 6300A pro zásobování a rozvod energie 

v budovách. A systém LR 630 aţ 6300A. Zalévaný do epoxydové pryskyřice a určený pro rozvod 

elektrické energie v extrémně těţkých průmyslových prostředích s vysokým krytím IP68. 
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Obr. 2-5 Přímé díly přípojnic pro proudy od 25 do 6300A[7] 

2.4 Přípojnice pro vysokonapěťové stanice od firmy Ege 

Společnost Ege [9] nabízí hliníkové přípojnice vyrobené ze slitiny, které splňují EN 755-2 

EN AW-1350A E-Al 99,5. Jsou speciálně určeny k pouţití tam, kde se vyţaduje vysoká 

elektrická vodivost. Typickými příklady pouţití jsou přípojnice a ostatní elektrické vodiče. 

Hliníkové přípojnice podle [9] jsou určeny pro výkonová propojení ve vysokonapěťových 

systémech venkovních rozvoden. V těchto strategických bodech jsou přípojnice velmi 

spolehlivou alternativou ke kabelům a jsou vhodné v technickém i ekonomickém smyslu. 

Přípojnice jsou lehčí a mají větší tvrdost neţ kabely se stejnou kapacitou přenosu proudu, coţ 

umoţňuje větší volné rozpětí, méně podpěrných bodů a základů, zatíţení na body základny je 

niţší neţ v případě kabelů. 

Přípojnice mají menší zátěţ na podpory, spínače a transformátory neţ paralelně zapojené 

kabely v případě zkratového proudu.  

Jsou dobrými vodiči díky povrchovému jevu skinefektu: povrch přípojnice má hustotu 

proudu, která je relativně niţší neţ hustota kabelu. Jsou trvale odolné vůči korozi, vykazují 

výborné vlastnosti elektrické vodivosti, mají hladký povrch, nevyţadují údrţbu, mají velmi 

dlouhou ţivotnost. 

Díky přírodním vlastnostem hliníku nepotřebují hliníkové přípojnice téměř ţádnou údrţbu. 

Poněvadţ koroze není problém, nákladná konzervativní ošetření a nátěry s velkým dopadem na 

ţivotní prostředí, nejsou nutné. Skutečnost, ţe hliníkové přípojnice lze recyklovat, je samozřejmě 

pro ţivotní prostředí také příznivá. 
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2.4.1 Vodiče ploché z hliníku s vysokou vodivostí  

Vodiče pro elektrické přípojnice ze slitiny podle normy EN AW-1350, E-Al 99,5 

 

 

Obr. 2-6 Hliníková přípojnice [9] 

A je šířka (m), B tloušťka (m) a L je délka (m). 

Tab. 2-3 Chemické složení přípojnic [9] 

Si [%] Fe [%] Cu [%] Mg [%] Zn [%] Cr+Mn+Ti+V [%] Hliník min. *%+

0,25 0,4 0,02 0,05 0,05 0,03 99,5  

Tab. 2-4 Mechanické vlastnosti přípojnic  [9] 

A [%]
A50mm 

[%]

F, H112 všechny [-] >60 >25 >23

Stav
Rozměry 

[mm]

Pevnost v 

tahu Rm 

[Mpa]

Mez 

průtažnost

i Rp0,2 

[Mpa]

Prodloužení

 

Tab. 2-5 Fyzikální vlastnosti přípojnic [9] 

Hustota 

[kg/m3]

Rozsah 

tavení *˚C+

Elektrická 

vodivost 

[MS/m]

Tepelná 

vodivost 

[W/mK]

Koeficient 

tepelné 

expanze 

[10-8/K]

Modul 

elasticity 

[Gpa]

2700 646-657 >35,4 218 23,8 ~69
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Tab. 2-6 Proudová zatížitelnost plochých přípojnic uložených nastojato [9] 

šířka A 

[mm]

Tloušťka B 

[mm]

Prúřez 

[mm2]

Hmotnost 

[kg/m]

Proudová 

zatížitelnost *A+

40 5 200 0,54 496

40 10 400 1,08 734

50 5 250 0,675 600

50 10 500 1,35 882

63 5 315 0,85 731

63 10 630 1,7 1069

80 5 400 1,72 899

80 10 800 2,16 1307

100 10 1000 2,7 1580

100 16 1600 4,32 2039

160 10 1600 4,32 2371

160 16 2560 6,858 3038  
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3 TEPELNÉ ZÁKLADY 
Podstatná část bakalářské práce se zabývá výpočtem oteplení vodiče protékaného 

elektrickým proudem. Z toho důvodu jsou v téhle kapitole popsány pouţívané veličiny a způsoby 

šíření tepla uvedené v literaturách [9],[10],[11],[12],[13],[14].   

3.1 Základní veličiny 

Abychom mohli popisovat tepelné děje vznikající ve vodiči procházeného elektrickým 

proudem, bude se práce zabývat popisem některých základních veličin. Jako je teplota, rozdíl 

teplot, termodynamická teplota, teplo, tepelný tok, hustota tepelného toku, součinitel tepelné 

vodivosti, součinitel přestupu tepla z jednoho prostředí do druhého, měrná tepelná kapacita.  

3.1.1 Teplo 

Teplo je stavová fyzikální veličina značená velkým písmenem Q a jednotka joule (J). Je 

tepelná energie sdělená mezi termodynamickou soustavou a okolím. Neboli část vnitřní energie 

U, kterou systém přijme nebo odevzdá při styku s jiným systémem, aniţ by přitom docházelo ke 

konání práce. Mění se přitom vnitřní energie, coţ je souhrn potenciální a kinetické energie 

spojené s náhodným pohybem atomů a molekul. Na rozdíl od teploty není teplo vlastností 

systému jak je to u teploty, ale popisuje změnu termodynamického stavu a ne stav samotný. 

3.1.2 Teplota 

Značí se malým písmenem řecké abecedy théta ϑ. Řadí se do skupiny skalárních veličin a je 

vyjadřovaná v různých jednotkách. Nejznámější je Celsiova stupnice v ˚C, která se v praxi běţně 

pouţívá pro uvádění teplot. Byla definována na základě vlastností vody a jejích teplot 

skupenských přeměn. Vyjadřuje vnitřní energii látky a charakterizuje její tepelný stav. 

Neizolované termodynamické soustavy, které jsou při vzájemném styku v tepelné rovnováze, 

mají stejnou teplotu.  

3.1.3 Termodynamická teplota 

Termodynamická teplota patří mezi základní veličiny SI. Je označována velkým písmenem T 

a je měřená v Kelvinech (K). Definuje lépe skutečnou míru vnitřní energie neţ teplota. Počátkem 

termodynamické stupnice je absolutní nula o teplotě 0 K. V tomto stavu nemá látka ţádnou 

vnitřní energii. Pro přepočet mezi termodynamickou a Celsiovou teplotou platí tyto vztahy podle: 

 100°C 100 273,15 373,15K    (3.1.3.1)  

 0K 273,15°C   (3.1.3.2)  

 0°C 273,15K.  (3.1.3.3)  

3.1.4 Rozdíl teplot 

Rozdíl teplot neboli oteplení je například rozdíl teplot vodiče a teploty okolí 

 V 0.      (3.1.4.1)  



  Tepelné základy 

 

 

22 

 - rozdíl teplot  o C , 
V - teplota vodiče  o C , 

o - teplota okolí  o C  

3.1.5 Tepelný tok 

 Skalární veličina, značka  , jednotka  -1W J s= . Vyjadřuje teplo přenesené látkou za 

určitý čas, z místa s vyšší teplotou do místa s niţší teplotou. Je to mnoţství tepla za jednotku 

času. 

3.1.6 Hustota tepelného toku 

 Je vektorová veličina značená písmenem q a jednotkou  2 1 2W m =J s m     . 

 ,q
A


  (3.1.6.1)  

  – tepelný tok  -1W,J s , A – plocha  2m .  

Vyjadřuje mnoţství energie procházející určitým průřezem za určitý čas. Pokud je hustota 

tepelného toku nulová, nedochází v daném místě k přenosu tepla. Přenos tepla se ve všech 

látkách projevuje mechanickými pohyby.   

3.1.7 Součinitel přestupu tepla 

 Značí se α a jednotkou je  2 1W m K   . Není materiálovou konstantou. Udává, jak velký 

tepelný tok protéká jednotkovou plochou při teplotním rozdílu 1˚C. Určuje tedy jak snadno se šíří 

teplo z jedné látky do druhé. Hodnoty bývají většinou získané experimentálně a jsou uvedeny 

v tabulkách.  

3.1.8 Součinitel tepelné vodivosti 

Je materiálová konstanta charakteristická pro daný materiál λ, jednotkou je  1 1W m K   . 

Udává, kolik tepla projde za časovou jednotku rovinnou stěnou o tloušťce 1m při teplotním 

rozdílu 1˚C mezi povrchy stěny, je-li plocha stěny 
21m . Vyjadřuje, jak snadno se šíří teplo uvnitř 

látek. Mění se s tlakem a teplotou. 

3.1.9 Měrná tepelná kapacita 

 Značka c, jednotka  -1 -1J kg K  . Je charakteristickou vlastností kaţdé látky. Vyjadřuje 

teplo potřebné k ohřátí nebo ochlazení 1kg látky o 1˚C. 

3.1.10 Teplotní součinitel elektrického odporu  

Teplotní součinitel elektrického odporu αR je fyzikální veličina vyjadřující závislost odporu 

vodiče na teplotě. Jeho jednotka je ( ˚C
-1

. K
-1

). 
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3.2 Zpŧsoby šíření tepla 

 Aby se mohlo šířit teplo, musí být narušena tepelná rovnováha.  Teplo se šíří z teplejšího 

prostředí do chladnějšího a můţe se tedy šířit vedením, prouděním, sáláním a kombinacemi všech 

těchto způsobů šíření. 

3.2.1 Tepelná rovnováha 

 Tepelná rovnováha nastává tehdy, kdyţ neprobíhá ţádná energetická výměna a soustava 

se dostanou do stabilního stavu. Je to stav, kdy soustava nespotřebovává a zároveň neprodukuje 

ţádnou energii. Tohoto stabilního stavu ale v praxi nelze nijak dosáhnout. Soustava se můţe jevit 

z hlediska makroskopického stabilní, ale z hlediska mikroskopického bude nestabilní. 

3.2.2 Šíření tepla vedením, kondukcí 

Jedná se o mechanický způsob šíření tepla, který je způsoben rozkmitáním částic o niţší 

energii s menší amplitudou kmitu prostřednictvím sráţek, částicemi s vyšší energií. Částice si 

předávají svoji energii do té doby, dokud nenastane rovnováţný stav. Rychlost šíření tepla závisí 

také na mnoţství částic, které jsou schopné v dané látce přenášet energii. Jde tedy o šíření tepla 

v souvislosti s pevnými látkami. Například šíření tepla z jedné části tělesa na druhou, při přímém 

styku dvou pevných těles nebo přechodu tepla stěnou. Vedení tepla můţeme popsat pomocí 

Fourierova zákona: 

 ,A gradT      (3.2.2.1)  

  – tepelný tok (W), A – plocha, kterou prochází teplo  2m ,  

T – termodynamická teplota (K). 

Pouţití tohoto vztahu však není pro praktické výpočty moţné. K řešení je nutno znát hodnotu 

teplotového gradientu u stěny a jeho průběh podél celé ohřívací plochy, coţ není předem známo. 

Z rovnice (3.2.2.1) podle literatury [11] je odvozen vztah pro výpočet tepelného toku prošlého 

plochou A.  

 ,
A

l
      (3.2.2.2)  

 – součinitel tepelné vodivosti  2 1W m K   , A – plocha, kterou prochází teplo  2m ,       

l – tloušťka materiálu (m),   – rozdíl teplot  o C . 

Potom mnoţství tepla Q  J  prošlého plochou A  2m  za časový okamţik t  s  do hloubky l 

 m  vypočítáme dosazením rovnice (3.2.2.2) do vztahu (3.2.2.3), který vyjadřuje tepelný tok za 

čas, coţ je teplota. 

 ,Q t   (3.2.2.3)  

t – čas (s). 

Konečný vztah pro šíření tepla vedením je 
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 .
A

Q t
l

      (3.2.2.4)  

3.2.3 Šíření tepla prouděním, konvekcí 

 Konvekce není vlastně přesun tepla, ale přesun hmoty s vyšší teplotou na místo hmoty 

s niţší teplotou. Tento děj vniká například při zahřívání tekutiny stykem s nějakým předmětem o 

vyšší teplotě. Tekutina se ve většině případů vlivem působení tepla roztahuje a zmenšuje se její 

hustota. Tím pádem se stává lehčí neţ okolní tekutina a vlivem vztlaku vstoupá vzhůru. Tekutina 

tak prostřednictvím hmoty přenáší tepelnou energii z jednoho místa na druhé.  

Pomocí Newtonova vztahu uvedeného v literatuře [1], [11], [13] můţeme popsat přestup 

tepla: 

 ,A      (3.2.3.1)  

  - součinitel přestupu tepla  2 1W m K .    

Vztah ( 3.2.3.1) můţeme přepsat na vztah (3.2.3.2), jelikoţ tepelný tok  se rovná teplu Q za 

časový úsek dt, čímţ byl získán konečný vztah pro výpočet tepla šířeného prouděním  

 d d .Q A t      (3.2.3.2)  

3.2.4 Šíření tepla sáláním, radiací 

 Kaţdé těleso, které má vyšší teplotu, neţ nula kelvinů vyzařuje svým povrchem tepelnou 

energii. Záření přenášející tepelnou energii nazýváme tepelné záření. Při sálání se přenáší teplo 

z jednoho tělesa na druhé elektromagnetickým zářením. Elektromagnetické záření se 

v průzračném prostředí šíří přímočaře a všemi směry. Při průchodu z jednoho průzračného 

prostředí do druhého se řídí podle zákonů geometrické optiky.  

Těleso záření nejen vysílá, ale také můţe záření, které na ně dopadá, pohlcovat. Vznik 

tepelného záření z tepelné energie označujeme jako emisi, přeměnu záření v tepelnou energii jako 

absorpci. Tato přeměna záření v teplo a obráceně se váţe na hmotnost tělesa. Kaţdá látka záření 

částečně odráţí, částečně propouští a zbytek pohlcuje. 

Při dopadu záření na pevné těleso závisí velikost pohlcené energie na materiálu tělesa, jeho 

povrchu, tvaru a také na mnoţství energie, která se odrazí a kolik se propustí bez oteplení tělesa. 

Jsou zavedeny tyto pojmy vystihující tyto vlastnosti látek: Pohltivost, odrazivost a propustnost. 

Pohltivost je poměr pohlcené energie k energii dopadající na tu samou povrchovou plochu. 

Poměr odraţené energie k energii dopadající je odrazivost a poměr propuštěné energie k energii 

dopadající se nazývá propustnost. Absolutně černý povrch energii pohltí, absolutně bílý povrch 

energii odrazí a absolutně průzračné těleso všechnu energii propustí. 

Energie tepelného záření se šíří ve formě elektromagnetických vln o určité vlnové délce. Jde 

o tzv. infračervené záření, které má rozsah vlnových délek λ = 0,76 μm aţ λ = 10 μm. 

Planckův zákon vyzařování uvedený v literatuře [11] vyjadřuje obecnou závislost spektrální 

hustoty vyzařování MλB na vlnové délce záření pro teplotní záření dokonale černého tělesa při 

různých absolutních teplotách T tělesa: 
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(3.2.4.2)  

λBM  – Spektrální hustota vyzařování, c1 – první vyzařovací konstanta 

 16 2

1c 3,7417749 10 W m   a c2 druhá vyzařovací konstanta  2

2c 1,438769 10 m K   ,  – 

součinitel tepelné vodivosti  1 1W m K  
.
  

Intenzita vyzařování dokonale černého tělesa 
BM  -2W m , příslušná celému spektru 

vlnových délek (0; ∞) je potom: 

 

4

4

B λB B

0

d C ,
100

T
M M T 


 

    
 

  (3.2.4.3)  

σ – Stefanova – Boltzmannova konstanta  8 -2 -45,67051 10 W m K      , CB – součinitel 

záření dokonale černého tělesa  -2 -4

B 5,67051W m K .C      

Intenzita vyzařování skutečného tělesa M  -2W m se vypočítá: 

 

4 4

4

B B ,
100 100

T T
M M C C T   

   
        

   
 (3.2.4.4) 

ε – emisivita (-), C – součinitel záření šedého tělesa  -2 -4

B W m K .C C     

Teplo sdělené sáláním mezi dvěma tělesy závisí také na velikosti a drsnosti povrchů, na 

jejich vzájemné poloze, tvaru atd. Dále je nutné uváţit, ţe vztahy pro intenzitu vyzařování MB a 

M udávají vyzářenou energii bez ohledu na to, zda se v okolí nacházejí jiné zdroje záření. Teplo 

odevzdané tělesem je tedy rozdílem energie jím vyzářené a na ně dopadající. 

Při vzájemném sálání dvou rozměrných rovnoběţných desek 1 a 2 s teplotami T1 a T2 (T1 > 

T2) a součinitelích záření C1 a C2 je zářivý tok mezi těmito deskami, z nichţ kaţdá má plochu A. 

  
4 4

4 41 2
12 12 1 2 .

100 100

T T
C A A T T  

    
          

     

 (3.2.4.5)  

Součinitel vzájemného vyzařování obou ploch určíme ze vztahu: 

 
12

1 2 B 1 2

1 1
.

1 1 1 1 1
1

C

C C C  

 

   

 
(3.2.4.6)  
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4 ODVOZENÍ ROVNICE PRO VÝPOČET OTEPLENÍ 

PÁSOVÉHO VODIČE 
Oteplení pásového vodiče (přípojnice) protékaného elektrickým proudem je vypočítáno 

pomocí energetické bilanční rovnice uvedené v literatuře [13], která vyjadřuje zákon o zachování 

energie. V našem případě tepelné a elektrické. Vyplývá z něj, ţe energie můţe měnit své formy, 

ale samovolně nevzniká nebo nezaniká. V této kapitole byla dále pouţita literatura [1],[2], [13], 

[14]. 

4.1 Počáteční podmínky 

V tělese, ve kterém prochází elektrický proud, vzniká současně teplo v celém jeho objemu. 

Vychází se z předpokladu, ţe při běţném kmitočtu 50 Hz se proud ve vodiči rozkládá 

rovnoměrně. Tepelná energie vzniklá průchodem proudu vodičem s určitým elektrickým 

odporem se spotřebuje z části na oteplení vodiče a část se odvede z povrchu do okolí. 

Při výpočtu je uvaţován jen činný odpor vodiče, který způsobuje přeměnu elektrické energie 

na tepelnou. Symetrické zatíţení fází. Teplo se šíří z povrchu vodiče konvekcí a radiací. 

4.2 Odvození vzniklého tepla prŧchodem proudu 

Hodnotu elektrického odporu ve vodiči získáme dosazením do vztahu 

 ,
l

R
S

  (4.2.1) 

kde R – elektrický odpor   , ρ – rezistivita  2 1Ωmm m , l – délka vodiče  m , S – průřez 

vodiče  2m . 

Rezistivita vodiče ρ narůstá s teplotou, proto ji přepočítáme podle vztahu: 

  R1 ,         (4.2.2) 

kde, 
– rezistivita vodiče při změněné teplotě  2 1Ωmm m ,  - rezistivita vodiče 

R – 

teplotní součinitel elektrického odporu  o -1C . 

Výpočet průřezu vodiče  2mmS : 

 610 ,S a b    (4.2.3) 

 a – šířka vodiče (m), b – tloušťka vodiče (m). 

Teplo vyvinuté proudem Q1 (J) se rovná teplu akumulovanému ve vodiči, pro tuto podmínku 

platí vztah uvedený v literatuře [13]: 

 
2

1d d ,Q RI t  (4.2.4) 

R – elektrický odpor   , I – proud tekoucí vodičem  A  ,d  - časový okamţik s .t  
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Po dosazení rovnic (4.2.1), (4.2.2) a (4.2.3) do rovnice (4.2.4), za předpokladu zatíţení 

sinusovým provozním proudem s konstantní amplitudou, vznikne vztah pro velikost vzniklého 

tepla závislého na době průchodu proudu s konstantní amplitudou a délkou vodiče s konstantním 

průřezem. 

 
    2

1 R6
t 1 .

10
Q I l t

a b


        

   

 

(4.2.5) 

4.3 Odvození výpočtu tepla akumulovaného ve vodiči 

Teplo akumulované ve vodiči Q2 (J) vypočítáme pomocí kalorimetrické rovnice, která 

popisuje teplo, které zůstává v tělese a zvyšuje jeho teplotu o d , (dle [13] píšeme místo  d 
 

d , protoţe první derivace oteplení podle času je stejná jako první derivace teploty podle času): 

 2d d ,Q c V     (4.3.1) 

kde c – měrná tepelná kapacita  1 o -1J kg C  , V – objem  3m .  

Objem přípojnice vypočítáme podle jejich geometrických rozměrů: 

 ,V a b l    (4.3.2) 

a – šířka vodiče (m), b – tloušťka vodiče (m), l – délka vodiče. 

Dosazením do rovnice (4.3.1) rovnicí (4.3.2) dostaneme rovnici vyjadřující teplo 

akumulované ve vodiči: 

  2 .Q c a b l         (4.3.3) 

4.4 Odvození výpočtu odvedeného tepla konvekcí 

Pro výpočet pouţijeme vztah (3.2.3.2) pro přestup tepla konvekcí. Plochu přípojnice 

vyjádříme pomocí jejich geometrických rozměrů: 

  2 .A a b l     (4.4.1) 

Konečný výsledný vztah pro teplo odvedené konvekcí Q31 (J) získáme dosazením do rovnice 

(3.2.3.2) vztahem (4.4.1), 

    3,1 t 2 .Q a b l t          (4.4.2) 

4.5 Odvození výpočtu odvedeného tepla radiací 

Teplo odvedené radiací je rovno tepelnému toku za čas, 

 32d d .Q t   (4.5.1) 
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Protoţe na vodiče dopadá i záření z jiných těles a vodiče tuto vyzářenou energii z části 

absorbují, bylo od tepla odváděného z povrchu vodičů radiací odečteno teplo absorbované. Pro 

zjednodušení se předpokládá, ţe všechny okolní tělesa mají stejnou teplotu neměnící se s časem 

0 , termodynamickou teplotu T0. 

Jelikoţ se předpokládá, ţe všechna okolní tělesa mají stejnou teplotu, můţeme vztah 

(3.2.4.5) přepsat na:  

 

4 4

V 0
B B ,

100 100

T T
C A C A  

   
    

   
 (4.5.2) 

TV – termodynamická teplota vodiče, T0 – termodynamická teplota okolních těles. 

Termodynamické teploty TV a T0  se vypočítají: 

 V V273,15 ,T    (4.5.3) 

 0 0273,15 .T    (4.5.4) 

Protoţe jsou rozdíly teplot TV a T0 velmi malé byla rovnice upravena podle [14] do tvaru: 

 
 

0

4 4

V 0

B V 0

d
100 100

.
d

T T

T T

C A T T
T

  

    
                

(4.5.5) 

Rovnice (4.5.5) byla následně derivována: 

  
3

0
B V 0

4
.

100 100

T
C A T T 

 
       

 
 (4.5.6) 

Rovnice (4.5.6) byla dále upravena a za rozdíl teplot bylo dosazeno oteplení  . 

 

3

0B .
25 100

TC
A


 

  
    

 
 (4.5.7) 

Konečný výraz pro odvedené teplo z povrchu tělesa zářením byl získán dosazením vztahu  (4.5.7) 

a (4.4.1) do rovnice (4.5.1): 

    
3

0B
3,2 t 2 .

25 100

TC
Q a b l t




  
         

 
 (4.5.8) 

4.6 Odvození rovnice pro celkové odvedené teplo 

Celkové odvedené teplo z povrchu přípojnic Q3 bylo vypočítáno součtem odvedeného tepla 

konvekcí Q3,1 a odvedeného tepla radiací Q3,2: 

 3 3,1 3,2.Q Q Q     (4.6.1) 
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Potom: 

    
3

0B
3 t 2 .

25 100

TC
Q a b l t


 
   

           
   

 (4.6.2) 

V hranatých závorkách se nachází konstanty, proto rovnice (4.6.2) byla zjednodušena tak, ţe 

hodnoty v hranaté závorce byly nahrazeny jednou konstantou αc: 

 

3

0B .
25 100

c

TC
 

  
   

 
 (4.6.3) 

Potom rovnice pro celkové teplo odevzdané z povrchu přípojnic do okolí je: 

    3 ct 2 .Q a b l t          (4.6.4) 

4.7 Sestavení bilanční rovnice 

Bilanční rovnice byla sestavena podle vyjádřených rovnic v kapitolách 4.2, 4.3 a 4.6; ze 

kterých plyne, ţe teplo vzniklé ve vodiči dQ1 se z části spotřebuje oteplováním vodiče dQ2 a 

teplem odvedeným z povrchu vodiče konvekcí a radiací dQ3, 

 1 2 3.Q Q Q     (4.7.1) 

Do rovnice (4.7.1) byly dosazeny odvozené vztahy (4.2.5), (4.3.3) a (4.6.4): 

    2

R c6
1 2 .

10
I l t c a b l a b l t

a b


                      

 
 (4.7.2) 

Rovnici byla postupně upravována a zjednodušována, vykrácena délkou vodiče, roznásobena 

podílem na levé straně rovnice:  
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 (4.7.3) 

Dále byla celá rovnice podělena časovým okamţikem t  a vztahem v hranatých závorkách: 
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 (4.7.4) 

Rovnice (4.7.4) byla dále upravována, aţ vyšel vztah na výpočet oteplení v čase t =  , 
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 (4.7.5) 
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4.8 Výpočet potřebných konstant 

Pro výpočet ustáleného oteplení přípojnice protékané proudem podle rovnice (4.7.5) je nutné 

určit emisivitu ε povrchu přípojnice a koeficient přestupu tepla z přípojnice do okolí αc. Ten se 

skládá z koeficientu přestupu tepla konvekcí a koeficientu přestupu tepla radiací podle literatury 

[11]. 

4.8.1 Koeficient přestupu tepla konvekcí 

Koeficient se určí pomocí Nusseltova čísla Nu (-). V okolí přípojnic, jelikoţ je kolem nich 

volný prostor, dochází k volné konvekci. Pro tento případ lze Nusseltovo číslo vyjádřit: 

   ,
n

u r rN k G P    (4.8.1.1)  

Gr – Grashoffovo číslo (-), Pr – Prandtlovo číslo (-) a konstanty k, n určíme podle Tab.4–1: 

Tab. 4-1 Určení konstant k, n [11] 

Gr ∙ Pr k n 

< 10-3 0,5 0 0 

10-3 až 5∙102 1,18 1/8 0,125 

5∙102 až 2∙107 0,54 1/4 0,25 

2∙107až 1014 0,135 1/3 0,333333 

 

Vztah pro výpočet Nusseltova čísla Nu (-): 

 ,u

a
N






  (4.8.1.2)  

a – rozměr přípojnice ve směru proudění tekutiny (m), λ – součinitel tepelné vodivosti 

 -1 -1Wm K , α – součinitel přestupu tepla  -2 -1Wm K . 

Vztah pro výpočet Grashoffova čísla: 

 
3

2
,r

g a
G

v
 


    (4.8.1.3)  

γ – tepelní součinitel objemové roztaţnosti tekutiny  1K , g – tíhové zrychlení  2m s ,   – 

kinematická viskozita tekutiny  2 1m s  ,   - teplotní rozdíl  C , a – rozměr přípojnice ve 

směru proudění tekutiny (m). 

Vztah pro výpočet Prandtlova čísla je moţné spočítat podle vztahu P
r

v c
P





 
 , nebo 

odečíst z Tab.5-1. 

Úpravou rovnice (4.8.1.2) vznikne vztah pro výpočet koeficientu přestupu tepla konvekcí: 

 .uN

a





  (4.8.1.4)  
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4.8.2 Určení emisivity povrchu přípojnice 

Emisivita je popsána v kapitole 3.2.4. V práci je řešen tepelný výpočet pro zvolenou 

přípojnici nabízenou firmou Ege. Zvolená přípojnice je vyrobena z hliníku 99,5 %. Hodnota 

emisivity pro nenatřenou a natřenou hliníkovou přípojnici uloţenou naleţato je odečtena z (Tab. 

0 – 1) uvedené v příloze, která byla poskytnuta pro účely této práce firmou Ege. Hodnoty emisivit 

tedy jsou pro nenatřenou přípojnici ε = 0,2 a pro natřenou ε = 0,9. 

4.8.3 Určení celkového koeficientu přestupu tepla 

Rovnici pro výpočet celkového koeficientu přestupu tepla dostaneme, dosadí-li se do vztahu 

(4.6.3) vztah (4.8.1.4) pro výpočet koeficientu přestupu tepla konvekcí a hodnotu zvolené 

emisivity pro daný povrch přípojnice, 

 

3

0 ,
25 100

u B
c

N TC

a

 


    
    

   

 (4.8.3.1)  

Nu – Nusseltovo číslo (-), a – rozměr přípojnice ve směru proudění tekutiny (m), λ – 

součinitel tepelné vodivosti  -1 -1Wm K , ɛ – emisivita (-), T0 – termodynamická teplota okolí (K), 

CB – součinitel záření dokonale černého tělesa  -2 -4W m K . 
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5 TEPELNÝ VÝPOČET PÁSOVÉHO VODIČE PROTÉKANÉHO 

ELEKTRICKÝM PROUDEM 
Tepelný výpočet je proveden pro přípojnici nabízenou firmou Ege o rozměrech (a = 160 mm 

a b = 16 mm) vyrobenou podle normy ČSN 424004 z hliníku Al o čistotě 99,5 %. Její měrná 

vodivost S = 35,4∙10
6
 S∙m-1

 je uvedena v (Tab. 2 – 5), která je převedena na rezistivitu 
6 2 -1

0 0,02825 10 Ωm 0,02825 mm m      . Součinitel odporu je zvolen podle [2] 

o -1

R 0,00438 C  . Veškeré její další vlastnosti jsou popsány v kapitole 2.4.1.  

Bude ověřováno, zda platí, ţe při teplotě okolního vzduchu ϑ0 = 30˚C a proudové 

zatíţitelnosti, která je uvedená v tabulkách pro přípojnici uloţenou naleţato In = 2814A, 

nepřekročí teplota vodičů ϑV nejvyšší dovolenou provozní teplotu 80 ˚C. 

Pro výpočet oteplení jsou pouţity odvozené vztahy z kapitoly 4.   

5.1 Vyčíslení koeficientŧ 

Parametry tekutiny obklopující přípojnice jsou zvoleny pro suchý vzduch při tlaku 101,325 

kPa a teplotě 40˚C podle [11]. A jsou vypsány v Tab. (5-1). 

Tab. 5-1 Parametry suchého vzduchu [11] 

 

 

Podle vztahu (4.8.1.3) se určí Grashoffovo číslo: 

  
 

 

3

6

2
6

9,81 0,160
0,0032 80 30 22,246 10 .

17 10
rG




     


 (5.1.1) 

Prandtlovo číslo je uvedeno v Tab. (5-1), 

 0,711.rP   (5.1.2) 

Dále je vynásobeno Grashoffovo a Prandtlovo číslo: 

 
6 622,246 10 0,711 15,817 10 .r rG P       (5.1.3) 

Parametry vzduchu 

Hustota  3kg m   1,1267 

Dynamická viskozita   Pa s   0,00001913 

Součinitel objemové roztažnosti   1K 
 0,0032 

Měrná tepelná kapacita   1 1J kg Kpc     1008 

Součinitel tepelné vodivosti   11 KmW    0,0271 

Prandtlovo číslo   Pr   0,711 

Kinematická viskozita   12 sm   0,000017 



  tepelný výpočet pásového vodiče protékaného elektrickým proudem 

 

 

33 

Pro výslednou hodnotu jsou určeny z Tab. 5-1 koeficienty k a n, které jsou dosazeny do 

vztahu (4.8.1.1) pro výpočet Nusseltova čísla. 

  
1

6 40,54 15,817 10 34,05.uN      (5.1.4) 

Potom celkový koeficient přestupu tepla z povrchu přípojnice do okolí podle vztahu (4.8.3.1) 

je:  

 

3

-2 -134,05 0,0271 0,2 5,67051 273,15 30
7,031Wm K .

0,160 25 100
c

   
    

 
 (5.1.5) 

Teplotu T0 dosadíme podle vztahu (4.5.4). 

5.2 Konečný tepelný výpočet 

Po vypočtení všech potřebných koeficientů lze dosadit do odvozeného vztahu (4.7.5) pro 

výpočet oteplení vodiče konstantního průřezu v čase t =    při proudovém zatíţení I = 2814A a 

rozměrech vodiče a = 160 mm, b = 16mm. 

  
 

2

6 3 2

0,02825 2814
41,767 C.

2 0,16 0,016 0,16 0,016 6,891 10 0,02825 4,38 10 2814





   

         
 (5.2.1) 

Oteplení vodiče přepočítáme podle vztahu (3.1.4.1) a vyjde nám ustálená teplota vodiče
o

V 71,767 C  . 
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6 TEPELNÝ VÝPOČET NATŘENÉHO PÁSOVÉHO VODIČE 

PROTÉKANÉHO ELEKTRICKÝM PROUDEM 
Pro srovnání tepelných vlastností nenatřeného a natřeného pásového vodiče byl proveden 

stejný výpočet jako v kapitole 5 s výjimkou změněné emisivity vodiče nenatřeného ɛ=0,2 na 

emisivitu natřeného ɛ=0,9. Změna emisivity ovlivní hodnotu celkového koeficientu přestupu 

tepla: 

3

-2 -134,05 0,0271 0,9 5,67051 273,15 30
11,454Wm K .

0,160 25 100
c

   
    

 
 (6.1)  

Dosazením do odvozeného vztahu z kapitoly (4.7.5) pro výpočet oteplení přípojnice 

konstantního průřezu v čase t =    při proudovém zatíţení I = 2814A a rozměrech přípojnice a = 

160 mm, b = 16mm dostaneme hodnotu oteplení: 

 
 

2
o

6 3 2

0,02825 2814
23,947 C.

2 0,16 0,016 0,16 0,016 11,454 10 0,02825 4,38 10 2814





   

         
 

(6.2)  

Výsledná teplota natřeného pásového vodiče je 53,947 ˚C. 

Natřený vodič má větší emisivitu neţ nenatřený, coţ znamená větší vyzařování tepla do 

okolí, z čehoţ vyplývá i jeho lepší ochlazování. Tato vlastnost byla ověřena ve výpočtech 

v kapitolách 5 a 6, v nichţ je moţné sledovat oteplení vodiče nenatřeného 
o

V 71,767 C   a 

oteplení vodiče natřeného 
o

Vn 53,947 C  . Rozdíl činí 17,82 ˚C. 

Z tohoto důvodu se určují rozdílné jmenovité proudy pro vodiče natřené a nenatřené. Pro 

natřený vodič uloţený naleţato o rozměrech a = 160 mm, b = 16mm je v (Tab. 0 – 1) určen 

jmenovitý proud 3873A, při kterém by neměla být překročena nejvyšší dovolená teplota 80 ˚C. 

Zadaná podmínka bude ověřena v následujícím výpočtu. 

Oteplení pásového natřeného vodiče o jmenovitém proudu 3873A: 

 
 

2

6 3 2

0,02825 3873
50,057 C.

2 0,16 0,016 0,16 0,016 11,454 10 0,02825 4,38 10 3873





   

         
 

(6.3)  

Výsledná teplota vodiče je 80,057 ˚C. 
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7 VZÁJEMNÉ SILOVÉ PŦSOBENÍ PÁSOVÝCH VODIČŦ 

PROTÉKANÝCH PROUDEM 
Pro vypracování kapitoly Vzájemné silové působení pásových vodičů protékaných 

elektrickým proudem byla pouţita literatura [2], [15], [16], [17]. Při pohybu elektrických nábojů 

vzniká v jejich okolí magnetické pole. Magnetické pole je proto průvodním jevem elektrického 

proudu, který je uspořádaným pohybem elektrických nábojů. 

Magnetické pole se projevuje silovým působením na feromagnetické předměty, na 

pohybující se částice a na vodiče, jimiţ prochází proud. Magnetické pole je charakterizováno 

intenzitou magnetického pole H  -1A m a magnetickou indukcí B (T). Magnetická indukce je 

tedy veličina, která vyjadřuje silové účinky magnetického pole na částice s nábojem, 

 ,B H  (7.1)  

μ – permeabilita  -1H m .  

Velikost intenzity magnetického pole H  1Am
 kolem vodiče ve vzdálenosti a (m) od 

vodiče, kterým protéká proud I (A) se vypočítá: 

 .
2π

I
H

a



 (7.2)  

Permeabilita prostředí µ je mírou magnetické vodivosti. Pro posouzení stavu nasycení 

magnetického obvodu a jeho magnetické vodivosti se pouţívá poměrná (relativní) permeabilita μr 

 -1H m , která udává kolikrát je permeabilita µ určitého materiálu větší neţ permeabilita vakua 

µ0. Velikost permeability vakua  -7 -1

0 4π10 H m ,    

 r

0

.





  (7.3)  

Jelikoţ v našem případě se šíří magnetické pole vzduchem a poměrná permeabilita vzduchu 

a izolačních materiálů se rovná přibliţně jedné, můţeme psát: 

 
-7 -7

0 r 4π10 1 4π10 .        (7.4)  

Máme-li dva vodiče, kterými prochází elektrický proud, vznikají kolem obou vodičů 

magnetická pole, která na sebe vzájemně působí silou F (N) o velikosti: 

 sinα, F B I l     (7.5)  

kde l – délka vodičů (m), α – úhel, který svírá vektor síly s osou vodiče   , u rovnoběţných 

dlouhých vodičů π/2=90   , B – magnetická indukce (T), I – proud protékající vodiči (A). 

Po dosazení do rovnice (7.5), vztahy uvedenými v (7.1), (7.2), (7.4) dostaneme vztah pro 

výpočet vzájemného silového působení: 
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2

72
10 ,

I
F l

a


    (7.6)  

kde F – síla působící mezi vodiči (N), a – osová vzdálenost mezi vodiči (m), I – proud 

tekoucí vodiči (A), l – dálka vodiče (m). 

V případě vodičů pásového profilu se síla mezi vodiči umístěnými v jedné rovině se stejnými 

průřezy dá rozloţit do dvou sloţek ve směru osy x a y. Při uspořádání vodičů se základnami ve 

stejné výšce, síla působící ve směru osy y se rovná nule. 

 

Obr. 7-1 Síla mezi vodiči podle vztahu (7.8) [17] 

Síla působící ve směru osy y Fy (N) je: 

 y 0.F   (7.7)  

Síla působící ve směru osy x Fx  (N) je: 

 
   

1 1 2 2

71 2 1 2
x m 1 1 2 22 2

0 0 0 0 1 2 2 1

2
10 d d d d .

s s s sc b c b

s s x y x y

I I x x d
F F x y x y

c b x x d y y



   

   
  

    
     (7.8)  

V praxi se většinou počítá se vzdáleností odpovídající vzdálenosti středů průřezů vodičů a, 

a vliv rozměru vodičů se koriguje zavedením korekčního koeficientu k1s. Jeho hodnotu je moţné 

získat z (Obr. 7-2). 
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Obr. 7-2 Součinitel k1s pro výpočet účinné vzdálenosti vodiče [16] 

Vzorec pro výpočet vzájemného silového působení pásových vodičů protékaných proudem 

s uvaţovaným vlivem průřezu vodiče: 

 

2 2
7 7

1s

m

2 2
10 10 ,

I I
F l l k

a a

  
       (7.9)  

ma – je účinná vzdálenost mezi vodiči (m), která se zavádí kvůli respektování geometrického 

tvaru a velikosti průřezu vodiče. Je-li hlavní vodič obdélníkového průřezu nebo je sloţen 

z dílčích vodičů obdélníkových průřezů, je účinná vzdálenost m

1s

a
a

k
 , kde 

1sk se musí určit 

z obrázku (7-2), a – osová vzdálenost mezi vodiči, l – je délka vodiče mezi podpěrkami (m), I – 

proud tekoucí vodiči (A). 

Odvozená rovnice (7.9) nerespektuje průběh sil při třípólovém zkratu. Pro reálný výpočet se 

zavádí do rovnice koeficient k respektující uspořádání vodičů a fázový posun proudů 

v jednotlivých vodičích. V případě uspořádání vodičů v jedné rovině platí u prostředního vodiče 

2

3
k , u krajního vodiče trojfázové soustavy 81,0k .Ve výpočtech se počítá s nejhorším 

moţným případem – koeficientem k, pro prostřední vodič.  
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Potom vrcholová síla působící mezi fázovými vodiči Fm (N) při trojfázovém zkratu se 

vypočítá: 

 

2
7km

m

m

2 10 ,
I

F k l
a

      (7.10)  

kmI  – je nárazový zkratový proud (A), ma – je účinná vzdálenost mezi vodiči (m), k –

koeficient respektující uspořádání vodičů a fázový posun proudů v jednotlivých vodičích, l – 

délka vodiče (m). 

7.1 Výpočet vzájemného silového pŧsobení vodičŧ protékaných 

proudy 

Pro srovnání byl výpočet nejdříve proveden pro normální stav, kdy vodičem protékají 

jmenovité proudy a následně v další kapitole pro stav se zkratovým proudem. 

 Výpočet je proveden pro 1 metr zvoleného obdélníkového vodiče 160x16 mm, nenatřeného 

a natřeného, pro který jsou charakteristické níţe uvedené hodnoty jmenovitých proudů. Podle 

(Tab. 0-1) v příloze. 

A. Se jmenovitým proudem pro nenatřený vodič In = 2814A 

B. Se jmenovitým proudem pro natřený vodič In = 3873A 

Pro oba výpočty je zvoleno podle (Tab. 0-2) jmenovité napětí 
n 22kVU  , 

max 25kVU  . 

Nejmenší dovolená vzdálenost fázových vodičů je volena dle (Tab. 0-4). Vzdálenost mezi fázemi 

a k zemi je ve vnitřním prostředí v klidu min 210mma  .  

 

Obr. 7-3 Vzdálenosti mezi vodiči 

K minimální vzdálenosti jsou přičteny poloviny šířky dvou sousedních vodičů 
m m/ 2 / 2c c  

a rezerva, která byla zvolena 15mm na kaţdou stranu vodiče. 
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Obr. 7-4 Rozměry vodičů 

Osová vzdálenost se započítanou rezervou: 

 210 80 80 30 400mm.a       (7.1.1) 

Součinitel k1s je získán dosazením do vztahů m

m

b

c
a 

m

a

c
a následně odečten z (Obr. 7-1). 

 
m

1s

m m

16 400
0,1; 2,5

160 160

b a
k

c c
      

(7.1.2) 

Po odečtení vypočtených hodnot z rovnic (7.1.2) a dosazením do (Obr. 7-1), jsme získali 

hodnotu součinitele k1s=1.  

 m

1s

400
400

1

a
a mm

k
    

(7.1.3) 

A. Výpočet síly působící ve směru osy x nenatřeného vodiče s jmenovitým proudem           

In = 2814A: 

 

2
7 -12 2814 3

1 10 3,429N m .
0,4 2

F 
       (7.1.4) 

B. Výpočet síly působící ve směru osy x natřeného vodiče s jmenovitým proudem               

In = 3873A: 

 

2
7 12 3873 3

1 10 6,495N m .
0,4 2

F  
       (7.1.5) 

7.2 Výpočet vzájemného silového pŧsobení vodičŧ protékaných 

zkratovými proudy 

Pro výpočet silových účinků zkratového proudu na přípojnicový systém byl zvolen 

dynamický proud  dyn 80kAI  . Nejmenší vzdušná vzdálenost ţivých částí, mezi fázemi a k zemi, 

ve vnitřním prostředí, v klidu je min 210mma  . K minimální vzdálenosti jsou přičteny poloviny 

bm=16mm 

a = 400mm 

cm = 160mm 

Fm 
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šířky dvou sousedních vodičů 
m m/ 2 / 2c c  a rezerva která byla zvolena 15mm na kaţdou stranu 

vodiče: 

 210 80 80 30 400mm,a       (7.2.1) 

 
m

m

16
0,1

160

b

c
   (7.2.2) 

 
m

400
2,5

160

a

c
   (7.2.3) 

Z rovnic (7.2.2), (7.2.3), po dosazení do (obr. 7 - 1) vyplývá hodnota součinitele k1s = 1. 

 m

1s

400
400

1

a
a mm

k
    (7.2.4) 

 Po zjištění všech potřebných hodnot je dosazeno do rovnice (7.8): 

 
 

2
3

7 1

m

80 103
2 1 10 2771,28N m .

2 0,4
F  


        (7.2.5) 
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8 KONTROLA ODOLNOSTI PŘÍPOJNICOVÉHO SYSTÉMU NA 

SILOVÉ A TEPELNÉ ÚČINKY ZKRATOVÉHO PROUDU 

8.1 Kontrola přípojnicového systému na silové účinky zkratového 

proudu 

8.1.1 Ohybové namáhání fázového vodiče 

Vypočtené síly v předchozím odstavci Fm (N), které působí mezi fázovými vodiči, způsobují 

ohybové namáhání  m Pa  jednotlivých fázových vodičů uloţených na podpěrkách. V tomto 

odstavci bude zmíněné namáhání vypočteno podle literatury [2], [16]: 

 
m

m σm rm

m

,
8

F l
V V

Z
 


   


 (8.1.1.1)  

Kde součinitelé σm rmV V zohledňují dynamické účinky zkratu, jsou uvedeny 

v  příloze (Tab. 0-5). Součinitel β (-) zohledňuje počet podpěr a typ upevnění vodiče, je uveden 

v příloze (Tab. 0-6). Vzdálenost mezi podpěrkami je označována l (m). Průřezový modul vodiče 

Zm  3m  se určuje pomocí výpočtu: 

 
2

m m m

1
.

6
Z b c    (8.1.1.2)  

Vypočtené ohybové namáhání vodiče se následně porovná s pevností materiálu vodiče, která 

se pro jednotlivé materiály liší. Vodič bude odolávat silovým účinkům zkratových proudů, jestli-

ţe bude splňovat podmínku: 

 m p0,2 ,q R    (8.1.1.3)  

 kde součinitel plasticity průřezu vodiče q(-) je uveden v příloze (Tab. 0-7).  p0,2 MPaR
 
je 

namáhání odpovídající minimální hodnotě meze průtaţnosti materiálu vodiče. Pro hliník 

p0,2 45MPaR  . 
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8.1.2 Výpočet ohybového namáhání fázového vodiče 

Hodnoty součinitelů 
σm rm 1V V 

 
a 73,0  jsou odečteny z (Tab. 0-5) a (Tab. 0-6). 

Hodnota průřezového modulu je vypočtena dle rovnice (8.1.1.2): 

 
2 21

1,6 16 68,267 .
6

Z cm     (8.1.2.1)  

Konečný výpočet ohybového namáhání vodiče podle (8.1.1.1) je: 

 m

2771,28 1
1 0,73 3,704MPa.

8 68,267



   


 (8.1.2.2)  

Ověření odolnosti vodiče proti vypočtenému ohybovému namáhání podle vztahu (8.1.1.3). 

Součinitel plasticity byl odečten z (Tab. 0-7) pro obdélníkový průřez. 

 3,704MPA 1,5 45MPa 67,5MPa    (8.1.2.3)  

Podmínka je splněna, z čehoţ plyne, ţe vodič odolává ohybovému namáhání. 

8.2 Síla pŧsobící na podpěrky 

Síla působící na podpěru vodiče Fd (N) se vypočítá podle vztahu: 

 d F rm m ,F V V F     (8.2.1) 

kde součinitel F rmV V je určen podle (Tab. 0-5). FV  zohledňuje vlastní kmitočet vodiče a rmV

dynamické účinky zkratu. Součinitel α je závislý na uspořádání podpěr, (Tab. 0-6). Vypočtená 

síla působí v ose vodiče, proto je nutné ji přepočítat na sílu působící na vrcholu podpěrky '

dF : 

 
'

d d .i

i

h h
F F

h


   (8.2.2) 

Hodnota ih  (mm) je výška staniční podpěrky, určená v (Tab. 0-8).  Hodnota h je zvolena 

podle způsobu uchycení podpěrky a musí být minimálně jednou polovinou výšky vodiče, viz 

(Obr. 8-1). 
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Obr. 8-1 Uchycení vodiče na podpěrce [2] 

8.2.1 Výpočet síly na podpěrky 

Součinitel F rmV V pro třífázový zkrat je určen podle vztahu v (Tab. 0-5). 

 

6

tot

' 6

p0,2

3,704 10
0,1029 oblast1

0,8 0,8 45 10R

 
  

  
 (8.2.1.1)  

Konečný výsledek vyplývá ze vztahu: 

 
tot

F rm'

p0,2

0,1029 0,5 2.
0,8

V V
R


    


 (8.2.1.2)  

Ve zvoleném výpočtu jsou pouţity dva typy podpěrek, vnější A a vnitřní B. Pro kaţdý typ 

má součinitel α podle (Tab. 0-6) jinou hodnotu. Pro vnější 4,0 , vnitřní 1,1 . Pro kaţdý typ 

podpěrky je počítána síla na ni působící odděleně podle vztahu (8.2.1) a následně převedena 

vztahem (8.2.2). Výška podpěrky pro napětí 25 kV je i 210h mm . Hodnota h byla zvolena 

0,5 16 10 18h mm    .  

 dA 2 0,4 2771,28 2217,024NF      (8.2.1.3)  

 dB 2 1,1 2771,28 6096,816NF      (8.2.1.4)  

 
'

dA

210 18
2217,024 2407,055N

210
F


    (8.2.1.5)  

 
' 210 18

6096,816 6619,4N
210

dBF


    (8.2.1.6)  
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Podle vypočtených sil na vrcholech podpěrek je zvolen typ vnější podpěrky z (Tab. 0-8) J – 4 

– 125 s mechanickou pevností v ohybu 4kN a vnitřní podpěrky J – 8 – 125 s mechanickou 

pevností v ohybu 8kN.   

8.3 Kontrola přípojnicového systému na tepelné účinky zkratového 

proudu 

Po zkratu nesmí teplota vodiče stoupnout nad dovolenou teplotu vodiče 
Z . Proto se určuje 

minimální průřez jader vodičů Smin , při kterém se tato dovolená teplota nepřekročí. Dovolená 

teplota je charakteristikou vodičů při krátkodobém oteplení zkratovým proudem. Stanovuje se 

podle stárnutí izolace a zmenšení mechanické pevnosti při tepelném nárazu. Dovolené provozní a 

maximální teploty vodičů jsou uvedeny v (Tab. 0-3). 

Při oteplení zkratovým proudem nedochází k tepelné výměně mezi vodičem a okolím 

vzhledem ke krátké době trvání zkratu tk. Ve srovnání s časovými oteplovacími konstantami se 

veškeré teplo vyvinuté zkratovým proudem akumuluje v materiálu jádra vodiče, a zvýší tak jeho 

teplotu z provozní teploty Z  na hodnotu K , coţ je nejvyšší dovolená teplota při zkratu. Pro 

kontrolu je uvaţována nejvyšší doba zkratu tk. 

Norma stanovuje podmínky pro výpočet oteplení vodičů v důsledku průchodu zkratových 

proudů. Zanedbává se vliv magnetického pole vlastního vodiče i vliv magnetického pole vodičů 

paralelních. Závislost elektrického odporu na teplotě je lineární. Měrné teplo vodiče je konstantní 

a nepočítá se odvod tepla (adiabatický ohřev). 

Při průchodu zkratovým proudem neuvaţujeme odvod tepla sáláním ani prouděním 

vzhledem k velmi krátké době zkratu, a proto platí: Teplo vzniklé průchodem proudu ve vodiči se 

rovná teplu akumulovanému ve vodiči, z toho vyplývá, ţe rovnice (4.2.4) a (4.3.1) se rovnají. 

 21 dQdQ   (8.3.1) 

 d2  VcdtRI  (8.3.2) 

Vztah pro výpočet minimálního průřezu, při kterém se nepřekročí dovolená teplota je uveden 

v literatuře [2]: 
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(8.3.3) 

Tab. 8-1Materiálové konstanty pro výpočet oteplení vodiče při zkratu [2] 

Materiál Cu Al Fe 

ρ20 - specifický odpor při 20°  2Ωmm /m  0,01786 0,02941 0,147 

f  - fiktivní teplota (°C) 234,5 228 222 

c - specifické teplo  3 oJ/cm / C  3,5 2,417 3,77 



 Kontrola odolnosti přípojnicového systému na silové a tepelné účinky 

zkratového proudu 
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8.3.1 Ověření vhodnosti prŧřezu zvoleného vodiče pří pŧsobení tepelných 

účinkŧ zkratového proudu 

Kontrola byla provedena dle literatury [2]. Nejvyšší dovolená teplota pro holé vodiče plné 

nebo slaněné Al nebo Cu K  =300°C je uvedena v (Tab. 0-3). Ve stejné tabulce je uvedena také 

nejvyšší dovolená provozní teplota 
Z  = 80°C. Ve výpočtu je však pouţita jiţ skutečná vypočtená 

teplota vzniklá při průchodu proudem 2814A nenatřeného vodiče 
Z  = 71,767°C a teplota 

vzniklá při průchodu proudem 3873A natřeného vodiče 
Z  = 80,057°C. Byl zvolen dynamický 

proud 
dyn 80kAI  , kterému podle (Tab. 8-2) odpovídá jmenovitý krátkodobý proud Ik=31,5kA. 

Z podmínky k keI I vyplývá hodnota oteplovacího zkratového proudu ke 31,5kAI  . Další 

parametry jsou určeny podle (Tab. 8-1). Fiktivní teplota pro hliníkový materiál f  = 228°C, 

specifické teplo -3 o -12,417J cm Cc    , měrný odpor 2 -1

20 0,02825Ω mm m    . Zkrat trvá po 

dobu k 3st  . 

Tab. 8-2 Normalizovaná řada zkratových odolností [2] 

Jmenovitý vypínací 
proud Ivyp(kA) 

6,3 8 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 

Jmenovitý krátkodobý 
proud Ik (kA) 

6,3 8 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 

Jmenovitý dynamický 
proud Idyn (kA) 

16 20 31,5 40 50 63 80 100 125 160 

 

Výpočet minimálního průřezu pro vodič se jmenovitým proudem 2814A:  

  

3
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min

31,5 10 3
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2,417 228 20 228 300
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0,02825 228 71,767

S
 

 
   

   

 

(8.3.1.1)  

Průřez odolává tepelným účinkům zkratového proudu: 

 
2 216 160 2560mm 497,82mm .S    

 
(8.3.1.2)  

Výpočet minimálního průřezu pro vodič se jmenovitým proudem 3873A:  
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510,27mm .
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S
 

 
   

   

 (8.3.1.3)  

Průřez odolává tepelným účinkům zkratového proudu: 

 
2 216 160 2560mm 510,27mm .S    

 
(8.3.1.4)  
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9 NÁVRH PÁSOVÉHO VEDENÍ KOBKOVÉ ROZVODY 

POMOCÍ PROGRAMU EXCEL 
Poslední část práce se zabývá návrhem pásového vedení kobkové rozvodny pomocí 

programu Excel. V programu se zadají hodnoty: Napěťové soustavy, zkratový nárazový proud, 

jmenovitý proud hlavních přípojnic, jmenovitý proud odbočky, materiál přípojnic, teplota okolí a 

doba zkratu. 

Výstupem programu jsou půdorysné rozměry kobkové rozvodny, parametry hlavních 

přípojnic a odboček – počet vodičů, šířka a výška, osová vzdálenost, vzdálenost podpěr a 

výstuţných vloţek, celkové ohybové namáhání, síla působící na vnitřní a vnější podpěry, typ 

podpěr.  

Program se dělí na jednotlivé po sobě jdoucí části, které budou v dalších odstavcích 

vysvětleny. Modře jsou označena políčka, do kterých jsou zadávány nebo voleny hodnoty. Ţlutě 

ty, ve kterých probíhají výpočty. Zelenou barvou jsou označeny buňky, pod kterými se nachází 

platné hodnoty, nebo v kterých je provedena vyhovující kontrola. Červenou barvou jsou 

označeny buňky, v kterých proběhla kontrola a nevyhovuje, nebo které neplatí. 

9.1 Počáteční – zadané hodnoty 

Do modře vyznačených polí se zadají známé hodnoty, jak je ukázáno na (Obr. 9-1). 

 

Obr. 9-1 Excel Počáteční – zadané hodnoty 

9.2 Dimenzování vodičŧ z hlediska provozní teploty, volba prŧřezu 

Podle zvoleného materiálu vodiče Cu, nebo Al se pole nad sloupcem vybarví zelenou barvou 

a pro tento sloupec jsou platné další výpočty, jak je zobrazeno na (Obr. 9-2). Dále v modrém poli 

volíme typ vodiče – jednoduchý nebo dvojnásobný, jeho způsob uloţení – vodorovně nebo svisle 

a povrch vodiče – zda je natřený nebo nenatřený. 

Následně program přepočítá jmenovité proudové zatíţení hlavní přípojnice podle zvolené 

teploty okolí vodiče. Pro tuto hodnotu zvolí vodič s nejbliţším vyšším jmenovitým proudem, 

vypíše jeho rozměry a spočítá průřez. Stejný postup se opakuje pro odbočky. V případě ţe průřez 

odbočky nevyhovuje, je moţné ho dodatečně změnit. 
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Obr. 9-2 Excel Dimenzování vodičů z hlediska provozní teploty, volba průřezu 

9.3 Dimenzování podle tepelných účinkŧ zkratových proudŧ 

V další části dimenzování podle tepelných účinků zkratových proudů se vypíší materiálové 

konstanty pro zvolený materiál vodiče, které budou dále vyuţívány ve vztazích. Podle zadané 

doby zkratu tk a v modrém poli zvoleném místu zkratu se v programu zobrazí součinitel ke pro 

výpočet ekvivalentního oteplovacího proudu Ike, který je následně vypočítán. Podle Ike je určen 

jmenovitý krátkodobý proud, musí být splněna podmínka k keI I . Dále je voleno mechanické 

zatíţení vodičů, podle kterého je určena nejvyšší dovolená teplota při zkratu k . Nejvyšší 

dovolená provozní teplota z  se rovná 80°C. Z vypočtených a zvolených hodnot je vypočten 

minimální průřez vodiče, který je srovnáván s průřezem hlavního vodiče a odbočky v (Obr. 9-2). 

V případě nevyhovujícího průřezu pole na konci tabulky zčervená a vypíše „průřez vodiče 

nevyhovuje“, v opačném případě zezelená a vypíše „průřez vodiče vyhovuje“ (lze vidět v Obr. 9-

 3). 
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Obr. 9-3 Excel Dimenzování podle tepelných účinků zkratových proudů 

9.4 Návrh pŧdorysných rozměrŧ kobkové rozvodny h x š 

V části Návrh půdorysných rozměrů kobkové rozvodny je volena rezerva, například pro 

uchycení vodiče k podpěrce, která se připočítá k minimální vzdálenosti mezi fázemi a k zemi. A 

dále tloušťka stěny kobkové rozvodny, kterou je potřeba volit tak, aby bylo moţné na ni usadit 

podpěrky. Průměr dolní armatury podpěrky je zobrazen na (Obr. 9-8). V případě, ţe nevyhovuje, 

změníme tloušťku stěny kobky. 

 

Obr. 9-4 Excel Návrh půdorysných rozměrů kobkové rozvodny h x š 

9.5 Dimenzování vodičŧ hlavních přípojnic na dynamické účinky 

zkratových proudŧ 

Dimenzování vodičů hlavních přípojnic na dynamické účinky zkratových proudů je 

rozděleno na dvě části. Na výpočet ohybového namáhání dílčího vodiče, v případě sloţení 
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hlavního vodiče ze dvou dílčích vodičů, a ohybového namáhání hlavního vodiče hlavní 

přípojnice.  

V modrých buňkách je volena soustava – bez automatického opětného zapínání nebo s ním; 

poté druh zkratu – mezi dvěma vodiči nebo trojfázový zkrat; součinitel účinné vzdálenosti a 

rozpětí nosníku. 

V první části je počítána síla působící mezi dílčími vodiči Fs, která je počítána pomocí 

známého dynamického proudu, počtu vodičů, vzdálenosti mezi podpěrkami a účinné vzdálenosti. 

K výpočtu účinné vzdálenosti je potřeba znát součinitel účinné vzdálenosti vodiče, který je 

odečítán z grafu. Pomocí síly Fs a dalších vypočtených hodnot uvedených v (Obr. 9-5) je 

vypočteno ohybové namáhání dílčího vodiče s . Musí být splněna podmínka s p0,2R  , 

v případě jejího nesplnění se vkládají mezi dílčí vodiče výstuţné vloţky, jejichţ vzdálenost je 

vypočítána v programu. A znovu je přepočítané ohybové namáhání, které uţ splňuje podmínku. 

Druhá část výpočtu počítá ohybové namáhání celého dvojnásobného vodiče m . Nakonec 

musí být splněna podmínka tot m s p0,2 .R q     
  

  

Obr. 9-5Excel Dimenzování vodičů hlavních přípojnic na dynamické účinky zkratových proudů 
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Obr. 9-6 Excel Dimenzování vodičů hlavních přípojnic na dynamické účinky zkratových proudů 
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V případě, ţe jako hlavní vodič je zvolen jednoduchý vodič, část pro výpočet dílčího vodiče 

zčervená a není započítána do výpočtu, jak je zobrazeno v (Obr. 9-7). 

 

Obr. 9-7 Excel Dimenzování vodičů hlavních přípojnic na dynamické účinky zkratových proudů 
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9.6 Dimenzování vodičŧ odboček na dynamické účinky zkratových 

proudŧ 

Dimenzování vodičů odboček na dynamické účinky zkratových proudů probíhá obdobně 

jako u hlavních přípojnic.  

 

Obr. 9-8 Excel Dimenzování vodičů odboček na dynamické účinky zkratových proudů  
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9.7 Dimenzování podpěrek 

Podpěrky jsou voleny vzhledem k nejvyššímu dovolenému napětí a podle vypočtené síly 

působící na vrcholky podpěrek. Viz. (Obr. 9-9). 

 

Obr. 9-9 Excel Dimenzování podpěrek 
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9.8 Souhrn výsledných hodnot 

Výstupem programu je tabulka s návrhem kobky a vodičů hlavních přípojnic a odboček 

včetně vnitřních i vnějších podpěrek. 

 

Obr. 9-10 Excel Souhrn výsledných hodnot 
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ZÁVĚR 
Bakalářská práce se zabývala analýzou vlastností profilových vodičů pro přípojnice 

rozvodných zařízení. 

Cílem práce bylo uvést přehled pouţívaných typů profilových vodičů, jejich tvarů průřezu, 

materiálů a uspořádání. A dále provést tepelný výpočet pásového vodiče protékaného elektrickým 

proudem – zatíţitelnost vodiče, výpočet vzájemného silového působení pásových vodičů 

protékaných proudem a kontrolou přípojnicového systému na tepelné a silové účinky zkratového 

proudu. 

Nejprve byly v práci definovány základní pojmy, jako je elektrická stanice, střídavá 

elektrická rozvodná zařízení, přípojnice a odbočky. Dále byl uveden přehled profilových vodičů 

z hlediska materiálu, uspořádání a tvaru. V práci byly řešeny výpočty profilových vodičů 

obdélníkového průřezu, ale pro přehled zde byly uvedeny i jiné vodiče pro příjpojnice od různých 

firem, s různými profily – jako jsou například T profil, H profil, HH profil, a dále také některé 

přípojnicové systémy od různých firem. 

V další části práce (3. kapitole) byly popsány veličiny a způsoby šíření tepla, podle kterých 

byla v následující 4. kapitole odvozována rovnice pro výpočet oteplení pásového vodiče 

protékaného elektrickým proudem. Při výpočtu oteplení vodiče (v 5. a 6. kapitole) bylo 

vycházeno z předpokladu, ţe teplo vzniklé ve vodiči průchodem elektrického proudu, je rovno 

teplu akumulovanému ve vodiči, z kterého současně teplo uniká zářením a prouděním – vodič se 

ochlazuje. Oteplení bylo počítáno pro zvolený hliníkový vodič obdélníkového průřezu. Nejprve 

byl výpočet proveden pro nenatřený vodič o rozměrech 160x16 mm, pro který je určen podle 

(Tab. 0-1) jmenovitý proud In=2814A a emisivita, která určuje schopnost tělesa vyzařovat teplo, 

0,2  . Bylo ověřováno, zda při teplotě okolí o

0 30 C   nebude překročena jeho maximální 

provozní teplota o

z 80 C  . Teplota vodiče V  vyšla o71,767 C , tudíţ je podmínka splněna. Pro 

srovnání byl proveden stejný výpočet i pro vodič o stejných rozměrech a materiálu, ale natřený, 

tím pádem se zvýšila i jeho emisivita na 0,9  . Teplota natřeného vodiče V vyšla o53,947 C  . 

Změna emisivity ovlivní hodnotu celkového součinitele přestupu tepla, který určuje, jak snadno 

se šíří teplo z jedné látky do druhé. V našem případě z vodiče do okolí. Rozdíl teplot vodiče 

nenatřeného a natřeného činil 
o17,82 C . Z toho vyplývá, ţe natřený vodič stejných rozměrů 

můţeme zatěţovat větším proudem neţ vodič nenatřený, aniţ by byla překročena jeho maximální 

provozní teplota z . Z toho důvodu se určují různé jmenovité proudy pro vodiče natřené a 

nenatřené. Byl tedy proveden výpočet pro natřený vodič, pro který je určen podle (Tab. 0-1) 

jmenovitý proud n 3873AI  . Teplota vodiče V vyšla 
o80,057 C . Maximální provozní teplota 

vodiče z  byla překročena o 
o0,057 C .  

V následující části byl odvozován vzorec pro výpočet síly při zkratu působící mezi vodiči při 

průchodu proudu, který je uveden v normě (ČSN EN 60865-1 Zkratové proudy - Výpočet účinků 

- Definice a výpočetní metody), a který byl posléze pouţit pro výpočet vzájemného silového 

působení vodičů protékaných zkratovými proudy. Nejprve bylo počítáno vzájemné silové 

působení pásových vodičů protékaných proudem bez poruchy. Tedy za předpokladu, ţe vodičem 

prochází jeho jmenovitý proud. Výpočet byl pro srovnání proveden pro 1 metr nenatřeného a 

natřeného zvoleného obdélníkového vodiče 160x16 mm; se jmenovitými proudy: nenatřený In = 
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2814A a natřený In = 3873A. Síla působící ve směru osy x nenatřeného vodiče vyšla 
-13,429N mF   a natřeného 16,495N mF   . Další výpočet je pro situaci při průchodu 

zkratového proudu, kde byl zvolen dynamický proud dyn 80kAI   . Síla působící mezi vodiči 

vyšla 1

m 2771,28N mF   . Zde lze pozorovat, ţe vodiče jsou při průchodu zkratového proudu 

mnohonásobně více zatěţovány neţ při normálním stavu.  

Z toho důvodu byla v další kapitole provedena kontrola odolnosti přípojnicového systému na 

silové a tepelné účinky zkratového proudu. Vypočtená síla, která působí mezi fázovými vodiči, 

způsobuje ohybové namáhání jednotlivých fázových vodičů, uloţených na podpěrkách, které se 

při průchodu zkratového proudu zvětší. Proto bylo ohybové namáhání porovnáno s pevností 

materiálu vodiče. V případě ţe ohybové namáhání je větší, neţ je dovoleno, musí být změněno 

buď uloţení vodiče, nebo musí být zvolen jiný vodič. V tomto případě však byla podmínka 

splněna a ohybové namáhání vodiče bylo menší jak součin součinitel plasticity q pro obdélníkový 

průřez s namáháním odpovídajícím minimální hodnotě meze průtaţnosti materiálu vodiče Rp0,2. 

Dále byla počítána síla, která působí na vrcholky podpěrek, a podle jejíţ hodnot jsou podpěrky 

voleny. Podpěrky byly voleny podle (Tab. 0-8). 

V kontrole přípojnicového systému na tepelné účinky zkratového proudu byl počítán 

minimální průřez vodiče, při kterém nebude překročena jeho nejvyšší dovolená teplota při zkratu 

k . Do vzorce pro výpočet minimálního průřezu nebyly dosazovány tabulkové hodnoty, ale jiţ 

skutečná vypočtená teplota vzniklá při průchodu proudem 2814A nenatřeného vodiče 

Z  = 71,767°C a teplota vzniklá při průchodu proudem 3873A natřeného vodiče Z  = 80,057°C . 

Minimální průřez pro nenatřený vodič vyšel 2

min 497,82mmS  a pro natřený 2

min 510,27mm .S   

V poslední, praktické části práce, byl vytvořen návrh pásového vedení kobkové rozvodny 

pomocí programu Excel. V programu jsou zadávány počáteční hodnoty, napěťová soustava, 

zkratový nárazový proud, jmenovitý proud hlavních přípojnic, jmenovitý proud odbočky, 

materiál přípojnic, teplota okolí a doba zkratu. Výstupem programu je návrh kobky s vodiči 

hlavních přípojnic a odboček, včetně vnějších a vnitřních podpěrek. 

Z práce vyplývá důleţitost kontroly přípojnicového systému proti účinkům jak zkratových, 

tak i proudů za normálního provozu. Bez těchto kontrol by vznikaly velké hospodářské škody a 

docházelo by k ohroţení bezpečnosti obsluhujících osob. 
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PŘÍLOHA 
Tab. 0-1Jmenovitý proud hliníkových přípojnic uložených naležato  

Rozměry 
plochého 

vodiče *mm+ 

Průřez 
vodiče 
[mm2] 

Hliník 

nenatřený 1) natřený 2) R~ϑmax 

*mΩ/m+ IN  [A] τ5) [s] IN  [A] τ5) [s] 

16x2 32 128 250 160 155 1,110 
16x3 48 162 350 202 215 0,740 

16x10 160 350 830 434 520 0,222 

20x2 40 154 270 194 165 0,888 
20x3 60 194 380 244 230 0,592 
20x5 100 264 570 331 350 0,35 

25x3 75 233 410 295 245 0,474 
25x5 125 314 630 398 375 0,284 

32x3 96 286 450 367 260 0,370 
32x5 160 383 690 491 405 0,222 

32x10 320 584 1190 745 700 0,111 

40x3 120 344 480 448 270 0,296 
40x5 200 460 750 595 425 0,177 

40x10 400 694 1310 894 755 0,0889 

50x2 250 553 805 728 450 0,142 
50x10 500 828 1440 1078 815 0,0712 

63x5 315 672 870 890 475 0,113 
63x10 630 997 1570 1330 860 0,0565 

80x5 400 823 930 1103 495 0,0888 
80x10 800 1213 1710 1617 920 0,0445 

100x5 500 997 990 1352 515 0,0710 
100x10 1000 1461 1840 1969 970 0,0356 
100x16 1600 1907/1917*) 2740 2560/2574*) 1450 0,0224 

125x10 1250 1764 1970 2406 1010 0,0284 

160x10 1600 2178/2180*) 2110 3010/3012*) 1060 0,0222 
160x16 2560 2814/2830*) 3210 3873/3895*) 1620 0,0140 

200x10 2000 2641 2240 3693 1090 0,0178 

    
Měď 

nenatřený 3) natřený 2)   

16x2 32 169 335 203 203 0,689 
16x10 160 460 1120 550 770 0,1385 

20x2 40 203 360 246 240 0,552 

32x3 96 379 595 466 385 0,230 
32x10 320 772 1590 943 1040 0,0693 

80x5 400 1102 1220 1399 740 0,0552 
80x10 800 1620/1623*) 2250 2048/2053*) 1380 0,0277 

160x10 1600 2933/2940*) 2730 3813/3821*) 1580 0,01385 
160x16 2560 3758/3813*) 4160 4870/4941*) 2410 0,00887 

1
) Součinitel sálání ɛ = 0,2 

2
) Součinitel sálání ɛ = 0,9 

3
) Součinitel sálání ɛ = 0,3 

4
) R~ϑmax střídavý odpor při provozní teplotě 80°C 

5
) Pro nejvyšší dovolenou teplotu při trvalém přetížení 180°C 

*
) střídavý proud/stejnosměrný proud 
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Tab. 0-2 Napěťové úrovně v elektrizační soustavě ČR [2] 

  

Jmenovité 
napětí (kV) 

Maximální 
provozovací napětí 

(kV) 

Nízké napětí - nn od 100V 
do 1kV 

0,23/0,4 0,42/0,241 

0,5   

0,4/0,69 0,420/0,73 

Vysoké napětí - vn od 1kV 
do 35kV  

3 3,6 

6 7,2 

10 12 

22 25 

35 38,5 

Velmi vysoké napětí - vvn 
od 35kV do 230kV  

110 123 

220 245 

Zvlášť vysoké napětí - zvn 
nad 230 kV 

400 420 
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Tab. 0-3 Dovolené provozní a maximální teploty vodičů pro různé druhy izolace [2]  

Druh izolace vodiče 
Zkratka 
názvu 

Značka 

Základní 
teplota 

okolního 
vzduchu 

Nejvyšší 
dovolená 
provozní 
teplota 

Nejvyšší dovolená 
teplota 

při 
proudovém 

přetížení 
při zkratu 

Polyvinylchlorid 
měkčený 

PVC Y 30 70 120 140-160 

Elastomery na bázi 
přírodního nebo 

syntetického kaučuku 

guma   
pryž    

kaučuk 
G 30 60-120 120-150 200-250 

do 10 kV   G 30 60   150 

Etylenpropylenová pryž EPR   30 90 130 250 

Polyetylén PE E 30 70   130-150 

Zesítěný polyetylén XE X 30 90 120 250 

Polyetraflouretylén PTFE   90 200 300 300 

propylén FEP   90 200 250 250 

Napuštěný papír             

normální   N 30 80 120 200 

nemigrující   M 30 80 120 300 

do 6 kV   N 30 80   200 

do 10 kV   N 30 75   150 

22 kV   N 30 70   150 

35 kV   N 30 65   150 

Skleněné vlákno     90 130 180 300 

Holé 
vodiče 

plné nebo 
slaněné Al 
nebo Cu 

mechanicky 
zatížené 

    30 80 180 300 

mechanicky 
nezatížené 

    30 80 180 200 

Slitina Al     30 80 150 170 

Ocel mech. zatížená     30 80 180 250 

Ocel mech. nezatížená     30 80 180 300 
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Tab. 0-4 Nejmenší vzdušné vzdálenosti živých částí v rozvodných zařízeních s napětím nad 1kV 

do 52kV [2] 

 

mezi 

fázemi a 

k zemi

mezi 

systémy
v klidu

po 

zkratu
v klidu

max. vítr 

nebo 

zkrat

v klidu
při 

zkratu
v klidu

max. vítr 

nebo 

zkrat

1 21) 3 41) 5 6 7 8 9 10 11

3,6
20              

40
60

40            

60
30 130 90 100 40 170 100

7,2
40            

60
75

60         

100
40 170 100 130 50 200 120

12
60            

75
95

110      

130
70 210 140 160 80 240 160

17,5
75            

95
125

130      

160
90 240 160 210 110 290 190

25
95         

125
150

190      

210
130 290 200 270 150 350 230

38,5
155        

180
210

270      

320
200 400 270 400 250 480 330

1)Nižší hodnoty lze použít jen pro sítě bez atmosferického přepěté ( neexponované )

Nejvyšší 

napětí 

[kV]

Jmenovité výdržné 

napětí při 

atmosferickém 

impulsu [kV]

Vzdálenost mezi fázemi a k zemi 

[mm]

Vzdálenost mezi systémy přípojnic 

[mm]

vnitřní prostředí venkovní prostředí vnitřní prostředí venkovní prostředí
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Tab. 0-5 Maximální možné hodnoty VσmVrm, VσsVrs, VFVrm [16] 
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Tab. 0-6 Součinitelé α, β, γ  pro různá uspořádání podpěr vodičů [16] 

 

Tab. 0-7 Součinitel q[16] 
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Tab. 0-8 Staniční podpěrky vnitřní 10 - 35 kV[2] 

 


