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ABSTRAKT
Tato bakalářská práce popisuje problematiku napájení silničního tunelu elektrickou

energií. V práci jsou popsána obecná pravidla a požadavky, které jsou nezbytné pro zajištění
dodávky elektrické energie pro tunelové stavby.

Dále se práce zabývá návrhem technologického zařízení a celého systému napájení
osmikilometrového silničního tunelu.

KLÍČOVÁ SLOVA: tunel; napájení; zásobování elektrickou energií; transformátor;
rozváděč; záložní zdroj; dieselgenerátor



ABSTRACT
This  bachelor's  thesis  describes  the  electric  power  supply  of  a  road  tunnel  and  explains

general rules and requirements which are necessary to ensure the power supply for tunnel
construction. Another topic of this thesis is design of the technological equipment and the
whole power supply system for 8 km long road tunnel.

KEYWORDS: road tunnel, power supply, supply of electric power, transformer,
switchgear, backup power source, diesel generator
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK

SYMBOLY:

µ hodnota výtokových součinitelů [-]
c měrné teplo vzduchu [J·kg-1·K-1]
c0 specifické teplo [°C]
cos φ účiník [-]
g gravitační zrychlení [m·s-2]
h výška [m]
In Jmenovitý proud [A]
Ik

“ počáteční rázový zkratový proud [A]
Ik krátkodobý výdržný proud [A]
Ike ekvivalentní oteplovací zkratový proud [A]
ke součinitel pro výpočet ekvivalentního oteplovacího proudu [-]
M průtokové množství chladícího vzduchu [kg·s-1]
P0 ztráty při zatížení naprázdno [W]
Pel elektrický výkon odebíraný z trafostanice [W]
Pk ztráty při zatížení nakrátko [W]
Pkn ztráty nakrátko pro jmenovitý výkon [W]
Pz celkové ztráty transformátoru [W]
S plocha větracího otvoru [m2]
Smin minimální průřez vodiče [mm2]
Sn Jmenovitý výkon transformátoru [VA]
Sskut výpočtové zatížení transformátoru [VA]
uk poměrné napětí nakrátko [%]
Un jmenovité napětí [V]
v1,2 rychlost vzduchu u větracích otvorů [m·s-1]
γ koeficient využití transformátoru [-]
ρ1 hustota přiváděného vzduchu [kg·m-3]
ρ2 hustota odváděného vzduchu [kg·m-3]
ρ20 specifický odpor materiálu při 20°C [°C]
ρs hustota vzduchu v trafokomoře [kg·m-3]
υ1 výpočtová teplota přiváděného vzduchu [°C]
υ2 nejvyšší přípustná teplota odváděného vzduchu [°C]
υk maximální teplota vodiče při zkratu [°C]
υl maximální provozní teplota vodiče [°C]
Δpp účinný přetlak mezi větracími otvory [Pa]

ZKRATKY:

BK Bateriový kabinet
CO2 Oxid uhličitý
ČSN Česká státní norma
DA Dieselgenerátor
DC Stejnosměrný proud
DS Distribuční síť
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EPS Elektrická požární signalizace
ESP Výkon DA v pohotovostním režimu pro nouzové použití při proměnné

zatížení, bez přetížení
IED Inteligentní elektronické zařízení
IP Stupeň krytí (ingress protection)
IT Síť izolovaná
MTN Měřící transformátory napětí
MTP Měřící transformátory proudu
NN Nízké napětí
NZ Náhradní zdroj (dieselagregát)
PBŘ Požárně bezpečnostní řešení
PELV Síť malého napětí (Protective Extra-Low Voltage)
PEN Vodič slučující funkci ochranného vodiče a nulového vodiče
PRP Výkon DA při nepřetržitém zatížení pro neomezený počet hodin za rok,

během 12 hodin je možné přetížení ve výši 10% po dobu jedné hodiny
PVC Polyvinylchlorid (druh izolace)
RC Rozváděč kompenzace
RDA Rozváděč dieselgenerátoru
RH Rozváděč NN - nezálohováné rozvody
RNH Rozváděč NN - zálohované rozvody
RNS Podružný rozváděč NN - zálohované rozvody
RS Podružný rozváděč NN - nezálohováné rozvody
SCADA Systém dispečerského řízení a získávání dat
SF6 Hexafluorid
SOS Mezinárodní tísňový signál
TN-C Síť s uzemněným uzlem s vodičem PEN
TS Trafostanice
UPS Nepřerušitelný zdroj energie (Uninterruptible Power Supply)
VN Vysoké napětí
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1 ÚVOD
Silniční tunely jsou nedílnou součástí dopravní infrastruktury a objevují se jak v zastavěných

oblastech, tak ve volné krajině. Tunely se dělí z hlediska bezpečnostních, hygienických a
dopravních předpisů podle délky a intenzity dopravy do jednotlivých kategorií. Na základě tohoto
rozdělení se volí typ technologického bezpečnostního vybavení tunelů. Při projektování lze
některé technologické systémy, jako například osvětlení a větrání tunelů, řídicí systém celého
tunelu a zásobování elektrickou energií, navrhovat pomocí výpočtů. Zařízení, která slouží
k zajištění bezpečnosti účastníků provozu v tunelu a jsou spojena s mimořádnými událostmi, jako
je například požár nebo nehoda, nelze navrhovat pouze na základě výpočtů. Při jejich návrhu se
vychází také z dlouhodobých zkušeností odborníků zabývajících se touto problematikou a také
z praktických zkušeností s provozem obdobných druhů staveb. Na prvním místě je zde
uvažováno hledisko ochrany lidských životů.

Tato práce se bude zabývat napájením silničního tunelu dlouhého osm kilometrů, přičemž
napájení bude řešeno dvěma na sobě nezávislými přívody z distribuční sítě (DS) vysokého napětí.
Jako zdroj nepřerušené dodávky elektrické energie budou uvažovány akumulátorové baterie UPS
společně s dieselgenerátory.
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2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ZÁSOBOVÁNÍ
ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Hlavním požadavkem na napájení silničního tunelu elektrickou energií je především vysoká

provozní spolehlivost. Je zapotřebí zaručit bezporuchový chod veškerého technologického
vybavení, které zajišťuje bezpečný provoz a požární ochranu tunelu. Neméně důležitým
požadavkem je také přehlednost a ekonomičnost navrženého řešení.

Systém napájení elektrickou energií musí pokrýt příkon všech instalovaných zařízení a
obvykle se využívá těchto napěťových hladin:

· Nízké napětí (napětí do 1kV mezi vodiči) pro tunely s nízkou výkonovou spotřebou

· Vysoké napětí (napětí do 52kV mezi vodiči) pro tunely s vysokou výkonovou
spotřebou.

2.1 Kabelové rozvody VN
Při zásobování areálu tunelové stavby elektrickou energií je nezbytné zajistit vysokou

provozní spolehlivost. Dodávka elektrické energie je dle [1] rozdělena do tří stupňů důležitosti:

· První - Dodávka elektrické energie musí být zabezpečena za každých okolností,
protože její přerušení může způsobit ohrožení lidských životů, nebo velké materiální
škody. Dodávka musí být zajištěna ze dvou nezávislých zdrojů, z nichž každý musí
mít takový výkon, aby zabezpečil dodávku elektrické energie pro všechny spotřebiče
prvního stupně důležitosti.

· Druhý - Dodávka elektrické energie má být podle možnosti zabezpečena, protože její
přerušení může způsobit podstatné omezení nebo zastavení provozu. Následkem
přerušení provozu nedojde k ohrožení lidských životů. Provádí se pomocí zdvojených
prvků, přičemž se připouští jejich vzájemná závislost.

· Třetí - Dodávka elektrické energie nemusí být zabezpečena zvláštním způsobem.

2.1.1 Základní rozdělení napájení elektrickou energií
Dle ČSN 34 1610 patří tunelové stavby do prvního stupně dodávky elektrické energie, což

znamená, že musí být napájeny ze dvou nezávislých zdrojů a napájení musí být zajištěno za
jakýchkoliv okolností.

Zařízení napájená v prvním stupni dodávky elektrické energie
V prvním stupni dodávky elektrické energie musí být napájena zařízení, která zajišťují

bezpečnost provozu tunelu a požární ochranu. Dle [3] jsou to zařízení:

· Řídicí systém tunelu

· Dopravní systém tunelu, jako jsou proměnné dopravní značky pro řízení dopravy
nebo provozní informace
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· Požárně bezpečnostní zařízení:

§ Zařízení pro požární signalizaci (EPS)

§ Zařízení pro potlačení požáru nebo následků výbuchu (samočinné hasící
systémy)

§ Zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (ventilace, kouřové
klapky)

§ Zařízení pro zásobování požární vodou (požární vodovod, požární nádrže)

§ Zařízení pro omezení šíření požáru (požární klapky, požárně odolné dveře)

· Náhradní osvětlení tunelu a tunelových prostor

· Nouzové únikové osvětlení tunelu – osvětlení únikových cest, dispečinku a
vybraných technologických prostor, značení únikových komunikací

· Systém videodohledu

· Detekce škodlivin

· Hlásky nouzového volání

· Spojovací a dorozumívací zařízení

· Případná další zařízení důležitá pro bezpečnost provozu nebo protipožární ochranu,
vyplívající z konkrétního řešení dané situace (ochrana proti zaplavení, zabezpečení
požárního vodovodu apod.)

Zařízení napájená ve třetím stupni dodávky elektrické energie
Do této kategorie patří všechna ostatní zařízení, která svojí funkčností neovlivňují

bezpečnost provozu tunelů.

Stanovení způsobu napájení musí být provedeno ve spolupráci s příslušným dodavatelem
elektrické energie [3]. Všechny zdroje elektrické energie musí být dimenzovány tak, aby
s dostatečnou rezervou pokryly příkon všech instalovaných zařízení.

Napájení tunelů elektrickou energií lze rozdělit do následujících skupin:
· Hlavní napájení

· Záložní napájení

· Zdroj nepřerušené dodávky

2.1.2 Hlavní napájení
Za hlavní zdroj elektrické energie se považuje veřejná rozvodná síť vysokého napětí,

nejčastěji na napěťové hladině 22kV. Za záložní zdroj elektrické energie můžeme považovat buď
druhý nezávislý zdroj z distribuční sítě, nebo vlastní záložní zdroj (zpravidla dieselagregát atd.).
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2.1.3 Záložní napájení
Druhý přívod z distribuční sítě lze použít jako záložní zdroj, jedná-li se dle ČSN 73 0802

o přívod z uzlu přenosové sítě 110kV, v němž jsou na různých přípojnicích připojena vedení
různých uzlů 110kV. V tomto případě nemá krátkodobý výpadek napájení bezprostřední vliv na
bezpečný provoz tunelu. Pouze ve výjimečných případech lze dodávku elektrické energie zajistit
připojením k distribuční síti smyčkou, nebo napojením na mřížovou síť. V takovém případě
nesmí porucha na jedné větvi vyřadit dodávku elektrické energie zajištěnou druhou větví [4]. Dle
ČSN 73 0802 se nesmí použít napájení smyčkou z distribuční sítě pro následující prostory:

· chráněné únikové cesty typu C (větrání je zajištěno pouze přetlakově)

· požární výtahy

· shromažďovací prostory

· objekty, kde příslušné normy nebo předpisy vylučují tento zdroj elektrické energie

V případě, že nelze zajistit zásobování elektrickou energií druhým nezávislým přívodem
z distribuční soustavy, musí se pro záložní napájení použít nezávislý zdroj elektrické energie –
agregát pro výrobu proudu. Při výpadku sítě musí začít agregáty okamžitě dodávat elektrickou
energii. Proto je nezbytné, aby byly agregáty vybaveny automatickým startem. Strojovny a
rozvodny agregátů, stejně jako zásobárna pohonných hmot, musí tvořit samostatné požární úseky
a zpravidla se umisťují v nadzemních prostorách areálu tunelu. Množství paliva pro provoz
agregátů musí zabezpečit dodávku elektrické energie pro nepřerušený provoz všech zařízení
zajišťujících bezpečnost provozu a požární ochranu minimálně na dobu nezbytně nutnou
k evakuaci všech uživatelů tunelu [5].

Napájení navrhovaného silničního tunelu elektrickou energií bude řešeno dvěma na sobě
nezávislými přívody z DS vysokého napětí. Hlavní přívod (přívod č. 1) bude zajištěn kabelovou
smyčkou VN 2x(3x22-NA2XS(F)2Y 1x240), která bude naspojkována na stávající kabel VN
vedoucí v blízkosti tunelové stavby a bude přivedena do hlavní rozvodny portálového objektu
č. 1 (portál ZÁPAD – TS1). Kabely budou ukončeny v rozváděči VN. Záložní napájení (přívod
č. 2) bude zajištěno z nejbližšího venkovního vedení 22kV. Na stávajícím sloupu bude umístěn
kabelosvod a následně kabelové vedení přivedeno do hlavní rozvodny portálového objektu č. 2
(portál VÝCHOD – TS5). Tento přívod bude proveden jedním kabelem 1x(3x22-NA2XS(F)2Y
1x240), který bude ukončen v rozváděči VN.



2 Základní požadavky na zásobování elektrickou energií 18

Obrázek 2-1 Přehledové schéma napájení tunelu

2.1.4 Zdroj nepřerušené dodávky
Jestliže z nějakých technických důvodů nedošlo k přepnutí napájení na druhý nezávislý

záložní zdroj, musí být zásobování elektrickou energií zajištěno pomocí zdroje nepřerušené
dodávky (UPS). Tyto zdroje musí svojí kapacitou akumulátorových baterií, stejně jako agregáty,
zajistit bezpečný provoz a požární ochranu tunelu. UPS neustále komunikuje s řídicím systémem
a předává informace o svém stavu, včetně údajů o stupni vybití.

Dle [4] musí nezávislý záložní zdroj zásobovat níže uvedené systémy a zařízení minimálně
po dobu:

nejméně 180 minut:
· požárně bezpečnostní zařízení (EPS)

· zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu – samočinné hasící systémy

· zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru v tunelu – ventilace, kouřové
klapky, přetlakové větrání únikových cest (krátkodobý výpadek napětí nemá
bezprostřední vliv na bezpečnost provozu v tunelu)

· zařízení pro zásobování požární vodou – výkonová část = čerpadla, (krátkodobý
výpadek napětí nemá bezprostřední vliv na bezpečnost provozu v tunelu)

· spojovací a dorozumívací zařízení – radiové spojení a informační rozhlas

nejméně 120 minut:
· řídící systém tunelu

· technická zařízení, která mají zásadní význam pro zabránění nedovoleného vjezdu do
tunelu

· zařízení pro zásobování požární vodou – řídící část



2 Základní požadavky na zásobování elektrickou energií 19

· zařízení pro omezení šíření požáru – požární klapky, požární dveře a požární uzávěry
otvorů, včetně jejich funkčního vybavení

· zařízení pro bezpečný únik osob při požáru v tunelu – nouzové osvětlení únikových
cest, dispečinku a vybraných technologických prostor, značení únikových cest
(v případě, že značení únikových cest potřebuje elektrické napájení)

· systém videodohledu

nejméně 30 minut
· dopravní systém – proměnné dopravní značky v tunelu, zařízení pro provozní

informace v tunelu a řízení dopravy na vjezdu do tunelu

· SOS kabinky včetně poplachové signalizace (mimo servisní zásuvky)

· detekce škodlivin a měření fyzikálních veličin

· bezpečnostní hlásky před portály tunelu, včetně poplachové signalizace, mimo část
určenou pro výkon servisu

· případná další důležitá zařízení pro požární bezpečnost a bezpečnost provozu
vyplívající z konkrétního řešení – např. ochrana proti zaplavení

Některá zařízení vyžadují podle svých provozních předpisů napájení z vlastního zdroje. Ten musí
mít dostatečnou kapacitu, aby vystačil na provoz tohoto zařízení po dobu delší, než jsou uvedeny
výše. Patří sem například: nouzové osvětlení tunelu a tunelových prostor, topné kabely pro ohřev
požárního vodovodu, některá akomodační svítidla, servisní zásuvky a podobně.

Zdroj nepřerušené dodávky elektrické energie bude pro navrhovaný tunel řešen na napěťové
hladině NN. V každé rozvodně bude umístěn bateriový zdroj UPS společně s dieselagregátem.
Dieselagregát je zde použit z důvodu rozšíření kapacity. Jde zejména o prodloužení doby funkce
zdroje. Pro plné pokrytí požadované doby zálohování (až 180 minut) by zdroj UPS (bateriové
bloky) nabýval velkých rozměrů, což by bylo v podmínkách tunelu s vysokými stavebními
náklady neekonomické, v některých případech i ze stavebního hlediska neproveditelné.

Zdroj UPS bude zajišťovat, v případě výpadku dodávky proudu, napájení všech zařízení,
které mají na starosti bezpečnost provozu v tunelu, a které nesmí být ani na okamžik bez
elektrické energie. Jsou to zařízení:

· počítačové systémy tunelu

· proměnné dopravní značky, zařízení pro provozní informace a řízení dopravy na
vjezdu

· požárně bezpečnostní zařízení

· systém videodohledu

· detekce škodlivin

· bezpečnostní SOS kabinky včetně poplachové signalizace

· spojovací a dorozumívací zařízení
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Kapacita UPS bude navržena tak, aby pokryla potřebný výkon těchto zařízení po dobu, než
budou uvedeny do provozu dieselové agregáty. To zpravidla trvá pouze několik desítek sekund.
UPS bude tedy pokrývat potřebnou prodlevu v napájení, než začnou vyrábět elektrickou energii
dieselagregáty. Ty jsou pro tuto aplikaci velmi vhodné, protože se jedná o spolehlivé stroje
s jednoduchou údržbou a možností doplňovat palivo za provozu. Dieselagregáty budou tedy dále
napájet všechna potřebná zařízení minimálně po dobu uvedenou výše. Zdroje UPS budou za
normálních podmínek připojeny k síti elektrické energie, takže bude docházet k jejich neustálému
dobíjení.

2.1.5 Rozvodná zařízení VN
Rozvodná zařízení patří k nejdůležitějším součástem systému určených k zásobování

elektrickou energií. V minulosti se používaly kobkové rozvodny, které byly prostorově velmi
náročné. V současnosti se díky moderním technologiím používají skříňové rozváděče, které jsou
mnohem menší a tedy vhodnější pro použití v tunelových stavbách, kde jsou rozvodná zařízení
umístěná v podzemí a je kladen z ekonomických důvodů velký důraz na co nejmenší prostorovou
náročnost. Rozmístění rozvodných zařízení se zpravidla volí do míst, kde je největší zatížení, což
bývá nejčastěji u portálových objektů tunelu. Do těchto úseků se umisťuje vzduchotechnika a je
zde také kladen velký nárok na osvětlení tunelu.

Rozvoden pro napájení osmikilometrového tunelu bude celkem pět a budou rozmístěny
v prostoru mezi tunelovými tubusy. Jedná se o dvě hlavní rozvodny portálových objektů TS1 a
TS5 a tři rozvodny v jednotlivých úsecích tunelu TS2, TS3, TS4.

Pro snížení rizika vzniku poruchy budou pro navrhovaný tunel uvažovány oddělené
rozváděče VN pro přívod č. 1 a přívod č. 2 do dvou stavebně oddělených požárních úseků.
Vzájemně propojeny budou kabelovou spojkou pouze rozváděče v obou portálových objektech a
to z důvodu, aby došlo k zokruhování navržené sítě, jak je znázorněno na Obr. 2-1, a tím byla
zvýšená spolehlivost dodávky elektrické energie, a také usnadněná případná manipulace při
ovládání celého systému.

Rozváděče jednotlivých přívodů budou uvnitř tunelu vzájemně propojeny kabelovým
vedením VN typu NOPOVIC 22-AXEKVCE-V, které bude uloženo do kabelovodu ve společné
trase kabelovodu pro kabely NN, jak je znázorněno na obr. 2-2. Toto vedení je bezhalogenové se
zvýšenou odolností proti šíření plamene. Kabelová trasa hlavního napájení povede v tunelovém
tubusu č. 1 a kabelová trasa záložního napájení povede v tunelovém tubusu č. 2.
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Obrázek 2-2 Uložení kabelů VN v multikanálu v tunelovém tubusu

V případě křížení kabelové trasy s komunikací budou kabely uloženy v plastových
chráničkách průměru 160mm s krytím min. 1m.

Obrázek 2-3 Uložení hlavních přívodních kabelů VN pod komunikací

V každé trafostanici budou od sebe stavebně odděleny prostory pro rozváděč VN každého
přívodu, prostory pro transformátory a prostor pro NN část rozvodů.
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Ve všech rozvodnách bude pro každý přívod umístěn jeden rozváděč VN, ze kterého budou
napájeny dva transformátory. Jedna dvojice transformátorů (hlavní a záložní) bude sloužit pro
napájení vzduchotechniky tunelu v obou tubusech daného úseku, ve kterém se trafostanice
nachází a druhá dvojice transformátorů bude napájet osvětlení a všechna ostatní elektrická
zařízení v tomto úseku. Toto oddělení je nutné z důvodů poklesu napětí při rozběhu ventilátorů,
kdyby tento pokles napětí mohl způsobit vyřazení důležitých zařízení z provozu. Rozvodny TS2 a
TS4 budou napájet pouze osvětlení a ostatní technologická zařízení, takže zde budou umístěny
pouze dva transformátory.

Obrázek 2-4 Schéma zapojení trafostanice TS3
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2.2 Kabelové rozvody NN
Rozvodnou síť NN na napěťové hladině 0,4kV lze v celém areálu tunelové stavby dle [3]

rozdělit podle způsobu zálohování výpadku dodávky elektrické energie na tři základní kategorie:

· zařízení nevyžadující záložní napájení

· zařízení napájená ze dvou nezavislých zdrojů

· zařízení napájená zdrojem nepřerušeného napájení (UPS)

Zařízení nevyžadující záložní napájení
Tato síť slouží k napájení elektrických spotřebičů, které nejsou důležité z hlediska

bezpečnostních opatření provozu tunelu. Síť není zálohována a výpadek dodávky elektrické
energie z distribuční sítě VN 22kV, případně porucha, či plánovaná odstávka určitého úseku
vnitřní tunelové sítě 22kV má za následek odstavení el. spotřebičů připojených na tuto síť.

Zařízení napájená ze dvou nezavislých zdrojů
Tato síť slouží k napájení zařízení, která jsou důležitá pro zajištění bezpečnosti, jejich

funkčnost lze ale za určitých předpokladů krátkodobě postrádat. Tato síť je zálohována
dieselagregáty (DA), které jsou schopny do několika desítek sekund po výpadku napájení z
distribuční sítě zajistit dodávku dodávku elektrické energie.

Zařízení napájená zdrojem nepřerušeného napájení (UPS)
Tato síť slouží k napájení všech elektrických zařízení a přístrojů, u kterých by výpadek

napájení, a tedy jejich nefunkčnost, znamenalo ohrožení bezpečnosti provozu a požární ochrany
tunelu. Tato síť je zálohována zdrojem nepřerušené dodávky elektrické energie, který zajistí
napájení při výpadku dodávky elektrické energie z distribuční sítě. V této síti nesmí nastat
výpadek elektrické energie v žádném případě!

2.2.1 Kabely v nadzemních objektech areálu tunelu
Pro kabelové rozvody NN v nadzemních objektech tunelových staveb mohou být použity

klasické kabely s PVC izolací, ale jejich instalace musí splňovat požárně bezpečnostní řešení
(PBŘ). Při průchodu přes požárně dělící konstrukci z jednoho požárně odděleného úseku do
druhého, musí být kabely utěsněny hmotou s patřičnou požární odolností ve stropu i ve stěnách
tak, aby bylo zabráněno samovolnému šíření požáru do vedlejších prostorů. Toto opatření platí
především u prostupů do NN rozvodny, kde je umístěn hlavní NN rozváděč.

2.2.2 Kabely v tunelech a podzemních objektech
Veškeré silové kabely umístěné v podzemní části tunelu musí být dle [3] bezhalogenové se

zvýšenou odolností proti šíření plamene. Tyto kabely neobsahují, tak jako klasické kabely s PVC
izolací, látky jako je například chlor, které se při hoření uvolňují a přispívají k rozšíření plamene.
Z hořícího kabelu s PVC izolací se navíc uvolňuje větší množství dýmu, proto se bezhalogenové
kabely označují také jako materiály s malým množstvím vznikajícího kouře.
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V souladu s ČSN 73 0848 je kabelové vedení charakterizováno:

a) třídou funkčnosti kabelové trasy P15(30, 60, 90, 120)-R a PH15(30, 60, 90, 120)-R

· P15(30, 60, 90, 120)-R – požární odolnost po dobu 15 – 120 minut, po kterou si
kabelová trasa zachovává svou funkčnost při teplotním namáhání podle požárního
scénáře teplotní normové křivky podle ČSN EN 1363-1.

· PH15(30, 60, 90, 120)-R - požární odolnost po dobu 15 – 120 minut, po které si
kabelová trasa (kabely včetně nosné konstrukce) zachovává svou funkčnost při
konstantní teplotě, která navazuje na normovou teplotní křivku podle ČSN EN 1363-
1 v okamžiku dosažení teploty 842 °C.

· R – třída funkčnosti požární odolnosti kabelové trasy je doba v minutách, po kterou si
kabelová trasa (kabely na závěsných či nosných konstrukcích) zachová v případě
požáru stabilitu a nedojde k přerušení požární odolnosti.

b) třídou reakce na oheň [6]

· B2ca – kabely bez požadavku na doplňkovou klasifikaci (celkové množství
uvolněného tepla při hoření kabelu ve svazku za 1200s ≤ 15MJ; maximální hodnota
uvolněného tepla ≤ 30kW; šíření plamene ≤ 1,5; rychlost rozvoje požáru ≤ 150 W/s)

· B2ca,s1, d0 – kabely s požadavkem na doplňkovou klasifikaci

· B2ca,s1,d0 s funkční schopností

Obrázek 2-5 Význam doplňkové klasifikace rozšiřující třídu reakce kabelů na oheň [6]
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Kabely a vodiče funkční při požáru a se stanovenou požární odolností P nebo PH se ukládají
na úložné, závěsné nebo opěrné konstrukce s třídou funkčnosti požární odolnosti (V), která
zajišťuje stabilitu kabelového rozvodu nebo vodiče nejméně po dobu třídy jejich požární
odolnosti (R ≥ P nebo R ≥ PH). Požární odolnost P a PH a třída funkčnosti požární odolnosti R se
prokazují zkouškou. Kabely a vodiče funkční při požáru se instalují tak, aby alespoň po dobu
požadovaného zachování funkce nebyly při požáru narušeny okolními prvky nebo systémy,
například jinými instalačními a potrubními rozvody, stavebními konstrukcemi a dílci [7].

V prostorách chráněných únikových cest musí dle ČSN 73 0848 odpovídat použité kabelové
vedení z hlediska třídy reakce na oheň elektrických kabelů třídě B2ca,s1, d0. Kabelové vedení,
které napájí požárně bezpečnostní zařízení a zařízení, která musí zůstat v případě požáru funkční,
jsou kladeny požadavky na třídu funkčnosti kabelové trasy minimálně P15-R.

V případě souběhu více tras, mohou společně s kabely pro důležitá zařízení požární
bezpečnosti vést i ostatní kabely, nesmí ale být zhoršena požadovaná bezpečnost kabelové trasy.

2.2.3 Rozvodná zařízení NN
Podobně jako rozváděče VN musí být i všechny hlavní rozváděče nízkého napětí rozděleny

do dvou sekcí tak, aby bylo zajištěno zvýšení spolehlivosti dodávky elektrické energie. Toto
rozdělení bývá nejčastěji řešené podélnou spojkou přípojnic s odpojovačem nebo vypínačem.

V tunelových stavbách se vyskytují dva druhy rozvodných sítí. Z tohoto důvodu musí být
kabelové rozvody NN rozděleny na:

· nezálohované napájení

· zálohované napájení

Nezálohované obvody napájí zařízení, která se v případě výpadku dodávky elektrického
proudu mohou odpojit a jejich absence nemá vliv na zajištění bezpečnosti provozu tunelu a
požární ochranu. Nezálohované obvody budou vyvedeny z hlavních rozváděčů označovaných RH
(RH1 - obvody pro osvětlení a všechna ostatní zařízení tunelu, RH2 - obvody pro
vzduchotechniku) tak, že z hlavních rozváděčů NN budou rozvedeny kabelové trasy do
jednotlivých podružných rozváděčů. Ty se zpravidla umisťují co nejblíže k napájenému zařízení.
V případech, kdy je zařízení umístěno v blízkosti hlavního rozváděče NN, je možné jej připojit
napřímo.

K rozváděčům RH1 budou navíc připojeny kompenzační rozváděče označované RC.
Kompenzace jalového výkonu se v elektrických obvodech obecně provádí z ekonomického
hlediska, aby bylo možné dimenzovat spotřebiče a kabelová vedení na skutečný činný příkon.
Kompenzace bude provedena centrálně na sekundární straně transformátoru. Pro kompenzaci
jalového výkonu budou použity rozváděče se statickými kondenzátory a regulátorem účiníku.
Regulace účiníku bude řízena automaticky a jeho hodnota musí být předem projednána
s dodavatelem elektrické energie.

Zálohované obvody slouží k napájení důležitých zařízení, které mají na starosti bezpečnost
provozu v tunelu, a které nesmí být ani na okamžik bez elektrické energie. Hlavní rozváděče
zálohovaných obvodů, označované jako RNH, budou napájené z hlavních rozváděčů
nezálohovaných obvodů RH, přičemž vedení mezi těmito rozváděči bude propojeno přes zdroj
nepřerušené dodávky UPS.
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Toto zapojení bude zajišťovat, aby i pří výpadku dodávky elektrické energie, tedy stavu kdy
rozváděče RH budou bez proudu, zůstalo v zálohovaných obvodech napětí potřebné k napájení
důležitých zařízení.

Obrázek 2-6 Schéma rozvodů NN pro osvětlení a ostatní zařízení
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Zařízení, která se v případě výpadku dodávky elektrického proudu mohou odpojit, budou
napájena pouze z nezálohovaných obvodů. Takové zařízení je například normální osvětlení
tunelu, to je při přerušení dodávky elektrické energie nahrazeno náhradním osvětlením
tunelových tubusů. Zařízení, které mají na starosti bezpečnost provozu v tunelu, budou napájena
pouze ze zálohovaných obvodů. To jsou všechna zařízení uvedená v kapitole 2.1.1. . V případě,
že některé okruhy zařízení mohou být odpojeny a některé okruhy zařízení musí zůstat v provozu i
při výpadku proudu, budou tato zařízení napájena z obou obvodů.

2.2.4 Ochrana před bludnými proudy
Všechna elektrická zařízení instalovaná v tunelu musí být vždy propojena vodičem

vzájemného pospojování a připojena na zemnící síť objektu. Při návrhu uzemňovací sítě se vždy
vychází z konkrétního řešení daného tunelu.

Podle [3] je z hlediska vlivu bludných proudů vhodné rozdělit stavbu do jednotlivých
izolovaných úseků (50 až 100m) oddělených dilatační spárou tak, aby se zabránilo šíření
bludných proudů. Dále je nezbytné uzemňovací soustavu navrhnout takovým způsobem, aby se
dala rozpojit ve vybraných celcích a na koncích tunelových tubusů. U tunelů s více tubusy se
musí uzemňovací soustavy vzájemně propojit s použitím kontrolních rozpojovacích bodů,
pomocí kterých se měří výskyt bludných proudů. Konstrukce technického vybavení se v tunelu
ukládají buď elektricky izolačně, nebo bez elektricky izolačního uložení. O konkrétním způsobu
uložení rozhodne specializované pracoviště.

2.2.5 Technologické vybavení tunelu
Všechna elektrická zařízení, umístěná uvnitř tunelových tubusů, musí splňovat podmínky pro

provoz v náročném prostředí, kdy na zařízení působí značná vlhkost, výfukové zplodiny, sůl,
znečištění a tlakové vody. Proto všechna tato zařízení musí splňovat stupeň krytí IP 65 [3].

Protože osvětlení tunelu patří, společně se vzduchotechnikou zajišťující odvětrání tunelu,
k největším spotřebičům elektrické energie, bude těmto technologickým systémům věnována
v následující části větší pozornost.

2.2.5.1 Osvětlení tunelu
Osvětlení silničního tunelu se dá rozdělit do dvou kategorií:

· osvětlení tunelových tubusů

· nouzové únikové osvětlení

Osvětlení tunelu

Cílem osvětlení tunelových tubusů je zajistit bezpečnost a plynulost silničního provozu a
zajistit srovnatelnou viditelnost mimo i uvnitř tunelu. Hlavním faktorem, určujícím návrh
osvětlení, je schopnost adaptace zraku řidiče při přechodu z jasného prostředí do uzavřeného
tunelu.
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Z těchto důvodů se v podélném směru rozlišuje pět pásem osvětlení [3]:

· příjezdové pásmo – úsek komunikace před tunelem, odkud přijíždějící řidič vidí
vnitřní prostor tunelu

· prahové pásmo – první vnitřní úsek tunelu, kdy je u tunelů delších než 125m jas
osvětlení stejný jako v příjezdovém pásmu. Délka prahového pásma je rovna délce
brzdné dráhy vozidel

· přechodové pásmo – druhý vnitřní úsek tunelu, kde dochází ke značnému snížení jasu
osvětlení až na hodnotu vnitřního pásma. Délka přechodového pásma závisí na
nejvyšší povolené rychlosti

· vnitřní pásmo – úsek tunelového tubusu, kde je jas osvětlení nejnižší a jeho hodnota
je konstantní

· výjezdové pásmo – úsek určený pro adaptaci zraku řidiče na vyšší jas venkovního
prostředí. Intenzita osvětlení postupně roste až na hodnotu venkovního jasu

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.1.2. a jak plyne z předchozího rozdělení, největší nárok na
osvětlení tunelu je kladen na začátku a na konci tunelu, kdy je potřeba aby se zrak řidiče
adaptoval na dané prostředí. S tím je spojen zvýšený počet instalovaných svítidel, a tedy i
potřebný výkon, který je nutné pokrýt.

Osvětlení se v jednotlivých částech tunelu instaluje na základě světelně technického výpočtu,
který musí být v souladu s ČSN EN 13201-1 až 4.

Osvětlení jednotlivých tunelových tubusů budou v navrhovaném tunelu zajišťovat tunelová
svítidla LETO od společnosti Indal. Svítidla budou použita s různou optickou charakteristikou a
s různými výkony (100W, 150W, 250W, 400W) podle toho, v jakém pásmu tunelu budou
instalovány.

Obrázek 2-7 Symetrické svítidlo LETO - 4OOW [20]

Dle světelně technického výpočtu bude celkový příkon všech svítidel jednoho tubusu
190 kW, kdy v každém tubusu bude osazeno:

počet svítidel optika svítidla celkový příkon
[ks] [-] [kW]

132 protisměrné svítidlo 48,6
656 symetrické svítidlo 115,8
89 protisměrné svítidlo 25,6

Tabulka 1 Energetická bilance osvětlení v tunelu
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Nouzové únikové osvětlení

Nouzové osvětlení tunelu se zřizuje pro zajištění bezpečnosti provozu pro případ, kdy dojde
k přerušení dodávky elektrické energie z hlavního napájecího zdroje.

Nouzové osvětlení tunelu se podle [3] rozděluje do následujících skupin:

· náhradní osvětlení tunelových tubusů

· nouzové únikové osvětlení tunelu

§ osvětlení únikových cest

§ nouzové osvětlení nechráněných únikových cest v tunelovém tubusu

§ osvětlení ostatních únikových cest v komplexu silničního tunelu

Za náhradní osvětlení tunelu se považuje vybraný světelný okruh, který je napájen ze
zálohovaného rozvodu a i při výpadku proudu zůstává v provozu. To je velmi důležité pro
zachování bezpečnosti provozu. Počet a kombinace svítidel, která zůstávají v provozu, je vázaný
světelně technickým výpočtem. Nouzové únikové osvětlení se uvádí do provozu bezprostředně
potom, co se tunel uvede do nouzového provozního režimu [3].

Pro nouzové osvětlení únikových cest budou použity v uvažovaném tunelu svítidla TITANIA
od společnosti Beghelli, které je určeno pro tunelové aplikace a je tvořeno dvěma samostatnými
světelnými okruhy. Jeden pro označení únikových cest a druhý pro orientační osvětlení. Hodnoty
zobrazené na piktogramu udávají počet metrů k nejbližšímu nouzovému východu.

Obrázek 2-8 Nouzové svítidlo TITANIA [21]

Celkem bude v obou tunelových tubusech použito 640 těchto svítidel. Příkon jednoho
svítidla je v nouzovém režimu 19W (únikové značení + orientační osvětlení). Celkový příkon
nouzového osvětlení tedy bude 12,16 kW.

Osvětlení tunelu bude rozděleno do jednotlivých úseků a bude napájeno ze všech trafostanic
po celé délce tunelu. Pro osvětlení celého tunelu bude potřeba zajistit výkon 390 kW.

2.2.5.2 Větrání tunelu
Instalovaná vzduchotechnika v tunelu slouží za normálního provozu ke snižování

výfukových zplodin v prostorách tunelu a k zajištění dobré viditelnosti při průjezdu tunelem.
V případě požáru nebo jiných mimořádných událostí slouží především ke snížení účinku kouře a
tepla vzniklého při požáru.

Nároky na vzduchotechniku jsou kladeny v závislosti na intenzitě dopravy. V případě, že je
doprava plynulá a bez komplikací, dochází k přirozené ventilaci vzduchu. To je způsobeno
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rozdílnými teplotami a tlaky vzduchu mezi portály a prostřednictvím tzv. pístového efektu, kdy
jedoucí auto vytlačuje vzduch před sebou (platí u tunelů s jednosměrným provozem). V tomto
případě není nutné zapínat nucenou ventilaci.

V případě nepříznivého rozdílu teplot a tlaků, v případě větru, který působí směrem
k výjezdu z tunelu a nedochází k přirozené ventilaci, nebo v době dopravní špičky, kdy začne
provoz houstnout a začnou se tvořit kolony, je nutné nahromaděné zplodiny z tunelu odvést pryč.
Pak je nezbytné správné proudění vzduchu zajistit proudovými ventilátory umístěnými na
portálech tunelu. U dlouhých tunelů se zpravidla umisťují navíc axiální ventilátory doprostřed
tunelu, kde je odsávací komín, který odvádí nahromaděné zplodiny nebo kouř.

Energetické nároky na vzduchotechniku v tunelu bývají velmi vysoké, proto je nezbytné
použít řídicí systém ventilace. Ten minimalizuje počty spínacích a vypínacích cyklů ventilátorů
na základě měření koncentrace škodlivin na několika místech v tunelu, a tím přispívá ke snížení
nákladů a opotřebení proudových ventilátorů.

Pro větrání navrhovaného osmikilometrového tunelu budou použity proudové ventilátory
JET FANS s výkonem 90 kW a dva axiální ventilátory s výkonem 650 kW od společnosti Zitrón.
V západním portálu bude umístěno celkem 18 ventilátorů (8 ventilátorů v tubusu č. 1,
10 ventilátorů v tubusu č. 2) a ve východním portálu celkem 16 ventilátorů (10 ventilátorů
v tubusu č. 1 a 6 ventilátorů v tubusu č. 2).

Stejně jako pro osvětlení tunelu, bude pro část ventilátorů zajištěna dodávka elektrické
energie ze zálohovaných obvodů. Tento požadavek je nezbytný z důvodu odvětrávání kouře
v případě požáru.

Obrázek 2-9 Proudové ventilátory JET FANS [22]

Větrání tunelu bude zajišťovat celkem 34 proudových ventilátorů o celkovém výkonu 3,06 MW a
dva axiální ventilátory o celkovém výkonu 1,3 MW. Ventilátory budou umístěny po dvojicích u
stropu tunelu a jednotlivé rozestupy budou přibližně 100m. Napájení portálových ventilátorů
bude zajištěno z hlavních portálových trafostanic TS1 a TS5. Přibližně v polovině tunelu budou
instalovány dva axiální ventilátory (pro každý tubus jeden), které budou napájeny
z trafostanice TS3 jak je patrné z obrázku 2-10.
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Obrázek 2-10 Systém odvětrání tunelu

2.2.5.3 Dopravní systémy
Do této skupiny se řadí veškerá zařízení, která slouží k řízení a sledování dopravy v tunelu.

Patří sem systém videodohledu, zařízení pro sledování intenzity provozu, proměnné dopravní
značení, zařízení pro provozní informace a řízení dopravy na vjezdu. U všech druhů silničních
tunelů se světelná návěstidla umisťují u portálu na vjezdu tunelu a u tunelů delších jak 500m se
umisťují i v tunelových tubusech. Všechna tato zařízení jsou velmi důležitá pro zajištění
bezpečnosti provozu, proto je nezbytné zajistit jejich napájení ze zálohovaných zdrojů.

2.2.5.4 Ostatní technologické zařízení
Mezi další technologické vybavení tunelu patří například systém videodohledu, spojovací a

dorozumívací zařízení, hlásky nouzového volání a další. Tato zařízení nejsou příliš energeticky
náročná co se týče potřebného výkonu, proto nebudou v této práci dále rozváděny.

2.2.5.5 Řídicí systém tunelu
Řídicí systém tunelu musí být dle [3] schopen zajistit bezpečnost provozu, ekologické

požadavky a optimalizovat ekonomickou stránku provozu při všech režimech. V tunelovém
provozu rozeznáváme normální, zvláštní, mimořádný a havarijní režim.

Sledování, řízení a vyhodnocování dat zpravidla zajišťuje jediný systém – systém
dispečerského řízení a získávání dat (SCADA). Tento systém sbírá data z jednotlivých senzorů
(sensory intensity osvětlení, měření koncentrace CO2, teploty, tlaku, proudění vzduchu a další) a
následně tyto data vyhodnocuje. Následné řízení tunelu může být buď automatické, nebo na
základě zásahu operátora provozu.
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3 NÁVRH VHODNÉHO TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ
Pro návrh vhodného technologického zařízení je nezbytné znát celkovou energetickou bilanci

jednotlivých úseku tunelu, které budou napájeny z jednotlivých trafostanic. Tato bilance je
znázorněna na následujícím obrázku.

Obrázek 3-1 Celková energetická bilance tunelu
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3.1 Transformátor 22/0,4 kV
Jak už bylo popsáno výše, všechna elektrická zařízeni v tunelu budou rozdělena do dvou

samostatně napájených okruhů. Jeden okruh bude tvořit vzduchotechnika a druhý okruh bude
tvořit osvětlení tunelu a všechna ostatní zařízení. Z tohoto důvodu je nutné navrhnout
transformátory zvlášť pro každou skupinu.

Návrh transformátoru je závislý na celkovém výkonu, který je nutné v daném úseku tunelu
pokrýt a volí se tak, aby jeho zatížení bylo mezi 50 až 75%.

Výkon transformátoru se dle [1] stanoví ze vztahu:

=
.

(3.1)

kde Pel je elektrický výkon odebíraný z trafostanice [W]

cosφ je střední účiník výkonu procházejícího transformátorem [-]
γ je koeficient využití transformátoru [-]

Sskut je výpočtové zatížení transformátoru [VA]

Na základě stanoveného výkonu trafostanice se určí jmenovitý výkon transformátoru dle vztahu:

≥ (3.2)

kde Sn je jmenovitý výkon transformátoru [VA]

Jmenovité výkony použitých transformátorů při využití transformátoru na 70% a účiníku
cosφ = 0,95 budou dle vztahu 3.1 a 3.2 následující:

Trafostanice TS1:

Osvětlení + ostatní zařízení (T1.1, T1.2)

= . =
126,6 + 106,6

0,7.0,95 = 351	

= 	

Vzduchotechnika (T2.1, T2.2)

= . =
900 + 720

0,7.0,95 = 2436	

= 	

Trafostanice TS2 a TS4: z těchto dvou trafostanic nebude napájena vzduchotechnika, proto zde
budou instalovány pouze dva transformátory pro okruh osvětlení a ostatní zařízení.

Osvětlení + ostatní zařízení (T1.1, T1.2)

= . =
41,6 + 41,6

0,7.0,95 = 125	

= 	
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Trafostanice TS3:

Osvětlení + ostatní zařízení (T1.1, T1.2)

= . =
41,6 + 41,6

0,7.0,95 = 125	

= 	

Vzduchotechnika (T2.1, T2.2)

= . =
650 + 650

0,7.0,95 = 1955	

= 	

Trafostanice TS5:

Osvětlení + ostatní zařízení (T1.1, T1.2)

= . =
126,6 + 106,6

0,7.0,95 = 351	

= 	

Vzduchotechnika (T2.1, T2.2)

= . =
900 + 540

0,7.0,95 = 2166	

= 	

Počet Jm. výkon P0 Pkn uk

Rozměry Hmotnost
délka šířka výška Olej Celkem

[ks] [kVA] [W] [W] [%] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]
6 160 300 2350 4 1080 740 1380 230 960
4 400 610 4600 4 1190 850 1500 330 1520
2 2000 2100 22000 6 2220 1390 1990 950 4700
4 2500 2500 26500 6 2420 1480 2550 1620 5980

Tabulka 2 Přehled použitých transformátorů 22/0,4 kV

Na základě velikosti transformátoru se následně určuje velikost jeho stanoviště a velikost
záchytné olejové jímky. Transformátory se umisťují s ohledem na požární bezpečnost do
samostatných větraných komor, jejichž stěny, strop a dveře jsou z nehořlavého materiálu [2].

3.1.1 Základní požadavky na stanoviště transformátorů
S ohledem na požární bezpečnost, ohrožení zdraví obsluhy a ohrožení životního prostředí

musí stanoviště transformátorů splňovat následující bezpečnostní opatření, která jsou uvedena
v normě ČSN 33 3240 [12]:
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· Veškerá zařízení musí být umístěna tak, aby byla možná jejich doprava, provoz,
údržba, oprava a revize.

· Mezi transformátorem a stěnami komor musí být prostor alespoň 150mm, nad
dilatační nádobou musí být prostor alespoň 500mm.

· Kabely musí být chráněny před kapajícím olejem a před mechanickým poškozením.

Požadavky na olejové jímky:

· Stanoviště transformátorů plněných olejem, které jsou nebezpečné z hlediska
ohrožení zdraví, požární bezpečnosti, ohrožení životního prostředí nebo znečištění
povrchových a podzemních vod, musí mít záchytnou jímku k zachycení těchto
kapalin.

· Pokud je náplň transformátoru hořlavá, musí být v případě havárie odvedena do
havarijní jímky, která je konstruována tak, aby zabránila hoření kapaliny. Záchytná
jímka může být provedena zároveň jako havarijní.

· Objem záchytné jímky, která není zároveň havarijní jímkou, musí být alespoň 20%
objemu transformátoru.

· Objem havarijní jímky musí být roven součtu objemů oleje největšího
transformátoru. Havarijní jímky musí být řešeny tak, aby bylo možné odčerpávat
záchytný olej, vypustit nebo odčerpat vodu, nebo vyčistit jímku.

Vnitřní stanoviště transformátorů:

· Vnitřní stanoviště transformátoru může být provedeno buď v prostoru společně
s ostatním zařízením, nebo jako samostatná transformátorová komora.

· Olejové transformátory se doporučuje na stanovišti umístit tak, aby byl olejoznak
viditelný ze strany přístupu k transformátoru.

· Dveře z transformátorové komory se musí otevírat ven a jejich velikost se odvíjí
podle instalovaného transformátoru. Až do výkonu transformátoru 1600kVA musí
být možné s transformátorem zajíždět do komory bez demontáže dilatační nádoby,
nebo jiné části transformátoru.

Z uvedených bezpečnostních podmínek vyplývá, že každý transformátor bude umístěn do
samostatné komory a bude opatřen olejovou jímkou umístěnou pod transformátorem. Tuto jímku
bude  tvořit  celý  prostor  pod  transformátorem jak  je  patrné  z  Obr.  3-2.  Celý  prostor  jímky musí
být opatřen nátěrem zajišťujícím odolnost proti působení chemických účinkům oleje.
Transformátory budou na své stanoviště dopraveny po železných kolejnicích a podlahu kolem
transformátoru budou tvořit ocelové rošty.
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Obrázek 3-2 Stanoviště transformátoru v řezu

3.1.2 Chlazení transformátorů umístěných v komorách
Stejně jako všechny elektrické stroje mají i transformátory ztráty. Dle [2] se u transformátorů

jedná o ztráty:

Ztráty v železe – ztráty naprázdno označované jako PFe nebo také P0. Jsou to ztráty
způsobené stálou změnou magnetického toku. Protože se napětí mění v poměrně malém rozmezí,
jsou tyto ztráty prakticky konstantní a nezávisí na zatížení transformátoru.

Ztráty ve vinutí – ztráty nakrátko označované jako PCu nebo  PK. Vznikají průchodem
elektrického proudu vinutím transformátoru a se zvyšujícím se zatížením kvadraticky rostou.

Ztráty transformátorů se projevují jako ztráty tepelné, což vede ke zvyšování okolní teploty.
Aby bylo možné dodržet požadované teploty v trafokomoře, je nutné z tohoto prostoru tepelné
ztráty odvádět. Přípustné teploty v trafokomoře jsou dle normy ČSN EN 60076 následující:

· průměrná roční teplota 20⁰C
· maximální denní průměrná teplota 30⁰C
· maximální špičková teplota 40⁰C

Chlazení prostoru trafokomory lze provádět dvěma následujícími způsoby:

a) Nucené chlazení  - v případě, že nelze zajistit přirozené proudění vzduchu, je nutné
prostor trafokomory chladit pomocí tlakového ventilátoru, který se umisťuje do
nasávacího otvoru. Teplý vzduch je opět odváděn odtahovým otvorem pryč
z trafokomory.
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b) Přirozené chlazení - využívá přirozeného proudění vzduchu, které vzniká tzv.
komínovým efektem. Chladící vzduch je nasáván otvorem ve spodní části komory a
ohřátý vzduch je odváděn otvorem umístěným v nejvyšší části komory, pokud možno
na protilehlé stěně. V ideálním případě je otvor pro nasávání chladícího vzduchu
umístěný pod transformátorem a teplý vzduch je odváděn komínem umístěným ve
stropu nad transformátorem.

Obrázek 3-3 a) přirozené chlazení ideální případ, b) nucené chlazení

Chlazení transformátorů v portálových trafostanicích TS1 a TS5 bude probíhat přirozeně.
Vzhledem k umístění těchto trafostanic na povrchu lze zajistit přirozené proudění vzduchu.
Trafostanice TS2, TS3 a TS4, které jsou umístěny v podzemí tunelu, bude nutné odvětrávat
pomocí nucené ventilace. Teplý vzduch z těchto trafostanic bude odváděn do odvodňovací
šachty, která bude umístěna po celé délce tunelu mezi oběma tubusy.

3.1.2.1 Návrh nucené ventilace pro trafostanice TS2, TS3 a TS4
Větrací otvor při nucené ventilaci je dán velikostí zvoleného ventilátoru. Návrh ventilátoru

zajišťujícího dostatečné proudění vzduchu provádí vzduchotechnik v závislosti na množství
tepelných ztrát z transformátoru. Proto je pro správné odvětrání trafokomory nutné vypočítat
celkové tepelné ztráty jednotlivých transformátorů.

Celkové tepelné ztráty jsou dány součtem ztrát naprázdno a nakrátko:

= 	 + (3.3)

kde P0 jsou ztráty transformátoru při zatížení naprázdno [W]
Pk jsou ztráty transformátoru při zatížení nakrátko [W]
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Ztráty nakrátko se změnou zatížení transformátoru mění podle vztahu:

= 	 ∙ 	 (3.4)

kde Pkn jsou ztráty nakrátko pro jmenovitý výkon [W]

Sskut je výpočtové zatížení transformátoru [VA]
Sn je jmenovitý výkon transformátoru [VA]

Celkové ztráty jednotlivých transformátorů budou dle vztahů 3.3 a 3.4 následující:

Transformátory o jmenovitém výkonu = 	

= 300	

= 2350	

= 	2350 ∙ 	
125 ∙ 10
160	 ∙ 10 = 1836	

Celkové tepelné ztráty transformátoru potom budou:

= 	 + = 300 + 1836 = 	 	

V trafokomorách, kde budou umístěny transformátory o jmenovitém výkonu 160kVA, bude
nucená ventilace navržena tak, aby byla schopna odvětrávat tepelné ztráty transformátoru v
hodnotě 2,136 kW.

Transformátory o jmenovitém výkonu = 	

= 2100	

= 22000	

= 	22000 ∙ 	
1955 ∙ 10
2000	 ∙ 10 = 21505	

Celkové tepelné ztráty transformátoru potom budou:

= + = 2100 + 21050 = 23605	 = , 	

V trafokomorách, kde budou umístěny transformátory o jmenovitém výkonu 2000kVA, bude
nucená ventilace navržena tak, aby byla schopna odvětrávat tepelné ztráty transformátoru v
hodnotě 23, 6 kW.

3.1.2.2 Návrh přirozené ventilace pro trafostanice TS1 a TS5
Pro přirozenou ventilaci je důležité zvolit správnou velikost a umístění otvorů pro sání a

odtah vzduchu. Větrací otvory musí být provedeny tak, aby bylo omezeno působení
povětrnostních vlivů a zabráněno vnikání cizích předmětů, jejichž rozměr je větších než
20x20 mm například použitím lomených žaluzií. Otvor pro nasávání vzduchu se umisťuje pokud
možno na severní stranu budovy, kde na něj nepůsobí přímé sluneční paprsky.
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K určení správné velikosti otvorů je nutné znát celkové množství větracího vzduchu, které se
vypočítá z následujícího vztahu:

= 	 , ∙
∙( )

(3.5)

kde M je průtokové množství větracího vzduchu [kg∙s-1]

Pz jsou celkové tepelné ztráty transformátoru [W]
c je měrné teplo vzduchu, c = 1010 J∙kg-1∙K-1

ϑ1 je výpočtová teplota přiváděného vzduchu, ϑ1 = 25°C
ϑ2  je nejvyšší přípustná teplota odváděného vzduchu, ϑ2 = 45°C

Účinný přetlak mezi větracími otvory se vypočítá ze vztahu:

∆ = ( − ) ∙ ∙ (3.6)

kde Δpp je účinný přetlak v trafokomoře [Pa]

ρ1 je hustota vzduchu na vstupu do trafokomory [kg∙m-3]

ρs je hustota vzduchu v trafokomoře [kg∙m-3]
h je výška mezi osami větracích otvorů [m]

g gravitační zrychlení, g = 9,8066 m∙s-2

pro hustoty vzduchu platí:

ρ1 = 1,177 kg∙m-3, pro t1 = 25°C a relativní vlhkost φ1 = 60%

ρs = 1,137 kg∙m-3, pro ts = 35°C a relativní vlhkost φs = 35%

ρ2 = 1,102 kg∙m-3, pro t2 = 45°C a relativní vlhkost φ2 = 20%

Z účinného přetlaku v trafokomoře lze určit rychlost proudění vzduchu v místě obou
větracích otvorů. Ta závisí na přetlaku a hustotě vzduchu u daného otvoru.

∆ = ∙ → = 2 ∙ ∆ ∙ (3.7)

∆ = ∙ → = 2 ∙ ∆ ∙ (3.8)

kde v1,2 jsou rychlosti vzduchu u otvorů [m∙s-1]

Δpp je účinný přetlak v trafokomoře [Pa]

ρ1 je hustota vzduchu na vstupu do trafokomory [kg∙m-3]

ρ2 je hustota vzduchu na výstupu z trafokomory [kg∙m-3]
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Pro průtokové poměry větracích otvorů platí:

= ∙ ∙ (3.9)

kde M je průtokové množství větracího vzduchu [kg∙s-1]

S je plocha větracího otvoru [m2]

μ je výtokový součinitel otvoru [-]

v je rychlost vzduchu v otvoru [m∙s-1]

Hodnota výtokových součinitelů otvorů se určuje v závislosti na tvaru žaluzií instalovaných
v otvorech. Pro lomené žaluzie se uvažuje hodnota výtokových součinitelů:

= = 0,44

Ze vztahu 3.9 dostaneme výsledný vztah pro výpočet minimální plochy větracích otvorů.

≥
∙

(3.10)

Po dosazení předchozích vztahů potom dostaneme výsledný tvar pro nasávací otvor:

≥ , ∙

∙( )∙ ∙ ∙( )∙ ∙ ∙
(3.11)

Stejným způsobem dostaneme výsledný tvar pro odtahový otvor:

≥ , ∙

∙( )∙ ∙ ∙( )∙ ∙ ∙
(3.12)

Nyní lze dosazením do výše uvedených vztahů určit požadované rozměry větracích otvorů
transformátorových komor. Výška všech trafostanic bude 4m.

Transformátory o jmenovitém výkonu = 	

= 610	

= 4600	

= 	4600 ∙ 	
351 ∙ 10
400	 ∙ 10 = 4036,5	

Celkové tepelné ztráty transformátoru potom budou:

= 	 + = 610 + 4036,5 = 	4646,5	
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Celkové množství větracího vzduchu:

=
0,6 ∙ 4646,5

1010 ∙ (45− 25) = 0,138	 ∙

Účinný přetlak:

∆ = (1,177− 1,102) ∙
4
2 ∙ 9,8066 = 0,3923	

Minimální velikost nasávacího otvoru:

≥
∙ 2 ∙ ∆ ∙

=
0,138

0,44 ∙ √2 ∙ 0,3932 ∙ 1,177
= , 	

Stejným způsobem dostaneme výsledný tvar pro odtahový otvor:

≥
∙ 2 ∙ ∆ ∙

=
0,138

0,44 ∙ √2 ∙ 0,3932 ∙ 1,102
= , 	

Pro větrací otvory budou použity rozměry žaluzie: 1000mm x 400mm.

Stejným způsobem se určí velikost větracích otvorů pro stanoviště ostatních transformátorů.
Přehled navržených větracích otvorů je v následující tabulce:

Jm.
výkon

Ztráty Množství větracího
vzduchu

Minimální rozměry Velikost otvorů
P0 Pk nasávací odtahový

[kVA] [W] [W] [kg.s-1] [mm2] [mm2] [mm]
TS1 400 610 4036,5 0,138 0,326 0,337 1000 x 400

TS1 2500 2500 25821,6 0,841 1,986 2,053 2 x 1000 x 1200

TS5 2500 2500 22960 0,756 1,786 1,846 2 x 1000 x 1000

Tabulka 3 Přehled velikostí větracích otvorů
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3.2 Rozváděč VN
V kapitole 2.1.2 bylo uvedeno, že v každé trafostanici budou od sebe rozváděče VN

z požárně bezpečnostních důvodů stavebně odděleny. Budou zřízeny samostatné prostory pro
rozváděč hlavního přívodu a rozváděč záložního přívodu. Použité rozváděče budou plynem
izolované, typu SafePlus od firmy ABB s.r.o.. Svými malými rozměry a svojí nenáročností se
bezpochyby hodí pro aplikace tohoto typu. Jedná se o rozváděč se zcela hermeticky uzavřeným
prostorem naplněným plynem SF6, s konstantními atmosférickými podmínkami, které zajišťují
vysoký stupeň spolehlivosti, bezpečnosti a nízké nároky na údržbu.

Obrázek 3-4 Příklad kompaktního plynem izolovaného rozváděče SafePlus [14]

3.2.1 Technické parametry rozvaděčů VN
Rozvodná soustava VN: 3 ~ 50Hz 22kV / IT

Vnější vlivy: určuje příslušný protokol vnějších vlivů

Ochrana před nebezpečným dotykem: dle ČSN 2000-4-41 ed. 2 v platném znění

Část VN: - živé části: izolací, kryty, přepážkami, polohou a zábranou

- neživé části: samočinným odpojením od zdroje

Zvýšená ochrana: pospojováním (k uvedení na stejný potenciál)

Rozváděče VN musí splňovat parametry místní sítě, takže jejich jmenovité hodnoty budou
následující:

Jmenovité napětí: Un = 22kV

Jmenovitý proud: In = 630A

Krátkodobý výdržný proud: Ik = 16kA/3s
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Rozváděče VN se budou skládat z jednotlivých rozváděčových modulů V, M, C a F:

Trafostanice Sestava SafePlus
Hlavní přívod Záložní přívod

TS1 VVMVVVF VCVF
TS2 CCF CCF
TS3 CCVF CCVF
TS4 CCF CCF
TS5 VCVF VMVVVF

Tabulka 4 Přehled kombinací použitých sestav rozváděčů SafePlus

3.2.2 Výbava jednotlivých polí rozváděčů
Následující kapitola je zpracovaná podle [14].

15x Pole V – vakuový vypínač

- Vakuový vypínač 24kV:
200A pro jištění transformátorů 2000kVA a 2500kVA
630A pro jištění přívodů a vývodů

- Motorový pohon 110V DC
- Vypínací a zapínací cívka s ovládacím napětím 110V DC
- Třípolohový odpojovač s uzemňovačem za vakuovým vypínačem s ručním

mžikovým pohonem
- Kontakty pro dálkovou signalizaci polohy
- Přepínač dálkového ovládání Zapnuto/Vypnuto
- Ochrana typu ABB REF 615
- Kapacitní napěťová indikace pevná, typ VPIS 10-24 kV
- Manometr pro dálkovou signalizaci stavu plynu SF6

- Kabelové průchodky s integrovaným kondenzátorem pro napěťovou indikaci:
Rozhraní A pro vakuový vypínač 200A
Rozhraní C, pro vakuový vypínač 630A

- Kabelové podpěry, standardní pro 1-cestnou jednotku
- Toroidní proudový transformátor typu 200-100/1 A, 4-7VA, 5P10 (Ø45mm)
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2x Pole M – obchodní měření

- Vzduchem izolovaný modul měření 24kV, 630A
- 3x MTP, TPU60.13 – 200 // 5 / 5 A

 1. jádro: 10VA; 0,5S; Fs5, úředně cejchované
 2. jádro: 10VA; 0,5%; Fs10

- 3x MTN s VN pojistkou, TJP 6 - 22/√3 // 0,1/√3 // 0,1/√3 kV
 1. jádro: 10VA; 0,5s; úředně cejchované
 2. jádro: 10VA; 0,5%
 Vinutí indikace poruchy zemního spojení, 30VA, třída 3P

- Průchodky pro připojení externí sběrnice (rozhraní C)
- Tlumící odpor pro napěťové transformátory VT Guard
- Voltmetr a ampérmetr s přepínači rozsahů

14x Pole C – odpínač (vývody propojující jednotlivé trafostanice)

- Třípolohový odpínač s odpojovačem a uzemňovač 24kV, 630A s motorovým
pohonem 110V DC

- Třípolohový jedno pružinový ovládací mechanismus se dvěma samostatnými
ovládacími hřídelemi pro funkci odpínače a funkci uzemnění

- Ukazatel spínací polohy pro odpínač a uzemňovač
- Přepínač dálkového ovládání Zapnuto/Vypnuto
- Průchodky pro připojení externí sběrnice (rozhraní C)
- Kabelové průchodky, rozhraní C (400 šroubovací), 630A
- Kapacitní napěťová indikace pevná, typ VPIS 10-24 kV
- Manometr pro dálkovou signalizaci stavu plynu SF6
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- Kabelové průchodky horizontální v přední části, rozhraní C (série 400 šroubované)
s integrovaným napěťovým děličem pro indikaci napětí

10x Pole F – odpínač s pojistkami (pro transformátory 400kVA a 160kVA)

- Třípolohový odpínač s pojistkami s předřazeným uzemňovačem 24kV, 200A
s motorovým pohonem

- Předřazeným uzemňovačem je mechanicky spojen s vývodovým uzemňovačem
- Ukazatel spínací polohy pro odpínač s pojistkami a uzemňovačem
- Dvou pružinový ovládací mechanismus pro funkci odpínače s pojistkami
- Společný pohon pro uzemňovací funkce
- Pojistková tavná vložka pro jištění transformátoru 16 a 10 A
- Optický ukazatel vybavení pojistky
- Kapacitní napěťová indikace pevná, typ VPIS 10-24 kV
- Manometr pro dálkovou signalizaci stavu plynu SF6

- Kabelové průchodky horizontální v přední části, rozhraní A (série 200 zásuvné)

Připojení VN kabelů v rozváděči SafePlus

Připojení kabelů VN se provádí kabelovými průchodkami. Průchodky jsou vyrobeny z lité
pryskyřice  se  zalitými  kontakty.  Mimo  to  je  zalito  stínění  pro  regulaci  elektrického  pole,  které
také slouží jako hlavní kondenzátor pro napájení napěťových indikačních systémů. Kabely VN
budou v rozváděčích ukončeny takzvanými T-adaptéry, které se nasouvají na kabelovou
průchodku.

Obrázek 3-5 Připojení kabelů VN k rozváděči [14]
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3.2.3 Ochrany
Následující kapitola je zpracována podle [15].

Ve vypínačových polích budou instalovány ochrany REF615 od firmy ABB s.r.o.. Tyto
ochrany jsou IED (Inteligentní elektronické zařízení) určené pro chránění, ovládání, měření a
monitorování kabelových vývodů. Ochrany REF615 podporují řadu komunikačních protokolů,
pro komunikaci s řídícím systémem tunelu bude použitý komunikační protokol Modbus TCP
s přenosem informací přes optické vlákno.

Ochrany REF615 jsou k dispozici v osmi základních konfiguracích A až H, které se od sebe
liší schopností uplatnit směrovou nebo nesměrovou ochranou funkci. V rozváděčích budou
použity ochrany s konfigurací F, která zajišťuje směrové nadproudové chránění a směrové zemní
chránění s měřením fázového napětí a s podpěťovou i přepěťovou ochranou.

Základní ochranné funkce REF615 s konfigurací F:

· směrová nadproudová ochrana

· směrová zemní ochrana

· ochrana pro přechodné / přerušované zemní poruchy

· ochrana při fázové nevyváženosti

· ochrana pro přechodné / přerušované zemní poruchy

· přepěťová i podpěťová ochrana

· přepěťová ochrana vyhodnocující nulovou složku napětí

· podpěťová ochrana vyhodnocující souslednou složku napětí

· přepěťová ochrana vyhodnocující zpětnou složku napětí

· frekvenční chránění (nadfrekvenční a podfrekvenční)

· ochrana, která vyhodnocuje rychlost změny frekvence

· kanály detekce záblesku (pro zábleskovou ochranu prostorů vypínače, přípojnic a
kabelové koncovky)

Obrázek 3-6 Multifunkční ochranné relé REF615 [15]
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3.3 Rozváděč NN
Pro rozváděče NN budou v každé trafostanici zřízena oddělená stanoviště pro každý okruh

napájení. V jedné rozvodně budou umístěny všechny čtyři rozváděče pro napájení osvětlení a
ostatních zařízení, rozváděče nezálohovaných obvodů RH1.1, RH1.2 a rozváděče pro zálohované
obvody RNH1.1, RNH1.2. Ve druhé rozvodně budou dva rozváděče nezálohovaných obvodů pro
vzduchotechniku RH2.1 a RH2.2. Rozváděče RH budou zastávat nejdůležitější funkci celého
systému napájení, budou zajišťovat automatický záskok. V případě výpadku elektrické energie na
hlavním přívodu provedou automatické přepnutí na záložní přívod. Toto přepnutí bude
automaticky ovládané řídícím systémem tunelu. Ten bude na základě binárních výstupů
z napěťových relé umístěných v přívodních polích vyhodnocovat stav napětí na přívodních
kabelech a bude zajišťovat synchronizaci při přepínání mezi oběma přívody. Paralelní chod obou
transformátorů je řídícím systémem blokován a je tedy vyloučen.

Všechna zařízení VN i NN záložního přívodu budou stále pod napětím až po hlavní přívodní
jistič v rozváděči RH2, který je za normálního (bezporuchového) stavu hlavního přívodu
vypnutý.

3.3.1 Technické parametry rozvaděčů NN
Rozvodná soustava NN: 3PEN ~ 50Hz 400V TN-C

Vnější vlivy: určuje příslušný protokol vnějších vlivů

Ochrana před nebezpečným dotykem: dle ČSN 2000-4-41 ed. 2 v platném znění

Část NN: - živé části: izolací, kryty, přepážkami, polohou a zábranou

- neživé části: samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C

Zvýšená ochrana: pospojováním (k uvedení na stejný potenciál)

3.3.1.1 Určení zkratových poměrů
Odolnost proti dynamickým a tepelným účinkům zkratových proudů je jedním z klíčových

parametrů při dimenzování rozváděče. Manuální výpočet zkratových poměrů sítě je velmi
náročný a zdlouhavý, proto se v praxi zpravidla používají pro výpočet zkratových proudů
výpočtové programy, jako je například Sichr od společnosti OEZ s.r.o.. Pro vybrané
transformátory s převodem 22/0,4 kV jsou dle tohoto programu zkratové proudy na straně NN
následující:

Výrobce Typ transformátoru
Jmenovitý výkon
transformátoru

Sn [kVA]

Zkratový proud
Ik" [kA]

Zkratová odolnost
rozváděčů

Ik [kA]
SGB DOTN 160H 160 5,73 6,3
SGB DOTN 400H 400 14,2 16
SGB DOTE 2000H 2000 45,1 50
SGB DOTE 2500H 2500 55,5 63

Tabulka 5 Zkratové poměry na straně NN
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3.3.1.2 Určení jmenovitého proudu
Podle [1] je pro rozváděče určená řada jmenovitých proudů přípojnic: 100, 200, 400, 630,

800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000, 10 000, 12 500, 16 000,
20 000 [A]

Jmenovitý proud přípojnic rozváděčů NN určíme ze vztahu (3.13), podle kterého zjistíme
maximální možný proud, který může z transformátorů vytékat:

=
√ ∙

(3.13)

kde Sn je jmenovitý výkon transformátoru [VA]

Un je jmenovité napětí [V]

Přívody z transformátorů 160 kVA:

=
√3 ∙

=
160 ∙ 10
√3 ∙ 400

= 	

Přívody z transformátorů 400 kVA:

=
√3 ∙

=
400 ∙ 10
√3 ∙ 400

= 	

Přívody z transformátorů 2000 kVA:

=
√3 ∙

=
2000 ∙ 10
√3 ∙ 400

= 	

Přívody z transformátorů 2500 kVA:

=
√3 ∙

=
2500 ∙ 10
√3 ∙ 400

= 	

Z uvedených výsledků vyplívá, že jednotlivé proudy rozváděče budou dimenzovány na 4000,
3150, 630 a 400A v závislosti na tom, z jakých transformátorů budou napájeny.

3.3.2 Vybavení rozváděčů NN
Použité rozváděče budou jednostranné, oceloplechového provedení s rozměry ŠxVxH

800x2100x1200mm. Budou se skládat ze dvou shodných sekcí zrcadlově rozdělených podélnou
spojkou přípojnic. Každá sekce rozváděče se bude skládat z jednoho přívodního pole a dále z pěti
vývodních polí, ze kterých budou napájeny jednotlivé podružné rozváděče RS, případně RNS u
zálohovaných obvodů. Rozváděče NN budou napojeny z výkonových transformátorů kabelovým
vedením uloženým na kabelových lávkách.
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Přívodní pole

Jako hlavní přívodní jističe budou u rozváděčů napájených z transformátorů o výkonu
160 kVA a 400 kVA použity kompaktní jističe Modeion BH630N s motorovým pohonem ve
výsuvném provedení s možností dálkového ovládání [18].

V přívodních polích od transformátorů 2000 kVA a 2500 kVA budou jako hlavní jističe
použity přístroje ARION WL1232-2 a ARION WL1240-2 s motorovým pohonem ve výsuvném
provedení [17].

U všech jističů budou použity elektronické nadproudové spouště.

Ve všech přívodních polích budou dále osazena relé tepelné ochrany transformátorů,
elektroměry pro podružné měření odebírané energie a multimetry pro měření základních
elektrických veličin. Ve dveřích budou umístěna tlačítka pro místní ovládání hlavního jističe a
indikace polohy hlavního jističe znázorněná pomocí světelných signálek.

Vývodní pole

Vývodní pole rozváděčů RH budou sloužit pro napájení podružných rozváděčů RS. Jako
spínací prvky zde budou použity kompaktní jističe Modeion BH630N a BL1000S podle toho,
jaký typ elektrického zařízení budou napájet. Přístroje budou mít motorový pohon a budou ve
výsuvném provedení. Stejně jako v přívodních polích budou i zde osazeny multimetry pro měření
základních elektrických veličin. Ve dveřích budou umístěna tlačítka pro místní ovládání jističe s
indikací polohy znázorněnou pomocí světelných signálek.

Vývod na kompenzační rozváděč RC bude jištěn pojistkami v pojistkovém odpínači.
V tomto rozváděči budou umístěny kompenzační baterie, které budou k síti připojovány pomocí
stykačů v jednotlivých kompenzačních stupních.

V rozváděčích budou, kromě hlavních přípojnic, také přípojnice zajištěného napájení, které
budou sloužit pro rozvod pomocného napětí signalizačních a ovládacích obvodů. Tyto přípojnice
budou napájeny z hlavních rozváděčů zálohovaných obvodů RNH.
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Sekce 1:

Sekce 2:

Obrázek 3-7 Vzorové schéma rozváděče RH1
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3.4 Zdroj nepřerušeného napájení (UPS)
Z důvodu zajištění dodávky elektrické energie v případě, že dojde ke ztrátě napájecího napětí

na obou přívodech, budou do jednotlivých trafostanic instalovány zdroje nepřerušené dodávky
elektrické energie. Ty budou napájet zařízení zajišťující bezpečný provoz tunelu po minimální
dobu 180 minut, jak je uvedeno v kapitole 2.1.4..

3.4.1 Dieselgenerátor
Kapacita náhradního zdroje musí pokrýt potřebný výkon všech těchto zařízení, proto jsou

navrženy pro okruh osvětlení a ostatních zařízení v trafostanicích TS1 a TS5 dieselgenerátory
typu J440K znázorněný na obrázku 3-6 o výkonu 400kVA a v trafostanicích TS2, TS3 a TS4
dieselgenerátory typu J200K o výkonu 180kVA. Pro ukruh vzduchotechniky jsou navrženy
v trafostanicích TS1 a TS5 dieselgenerátory typu X800K o výkonu 700kVA a v trafostanici TS3
je pro axiální ventilátory navržen dieselgenerátor typu X1850C o výkonu 1682kVA.
Dielesgenerátory tvoří kompaktní celek, který je sestaven ze vznětového motoru s chladičem.
Soustrojí je opatřeno startovacími akumulátory pro automatický start. Nádrž na naftu bude
umístěna v rámu stroje.

Obrázek 3-8 Dieselgenerátor SDMO – J440K [19]

3.4.1.1 Technické parametry DA
Základní technické parametry použitých dieselgenerátorů jsou uvedeny v následující tabulce:

Základní údaje J200K J440K X800K X1850C

Jmenovité napětí 400/230V  TN-C 400/230V  TN-C 400/230V  TN-C 400/230V  TN-C
Výkon PRP (kVA) 180 400 700 1682

Výkon ESP (kVA) 198 440 800 1850

Velikost nádrže (L) 340 470 neuvedeno neuvedeno

Rozměry (m)  (š / v / hl) 2,37x1,11x1,48 3,16x1,34x1,79 3,98x1,63x1,95 4,1x1,87x2,16

Hmotnost (kg) 1730 3120 5241 11405
Tabulka 6 Parametry použitých dieselgenerátrů
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Rozvodná soustava:  3 PEN AC 400/230V TN - C

2 DC 24V / PELV

Ochrana před nebezpečným dotykem: dle ČSN 2000-4-41 ed. 2 v platném znění

samočinným odpojením od zdroje

Automatické řízení
Dieselagregátory budou vybaveny zařízením, které slouží k zajištění automatického startu.

Řídící jednotka DA bude monitorovat napětí na hlavním i záložním přívodu a neustále bude
komunikovat s řídicím systémem tunelu. Jakmile dojde k výpadku napájení obou přívodů, vydá
povel k nastartování DA. Doba od výpadku elektrické energie obou zdrojů do zahájení startu DA
bude 10s. Tato doba slouží k eliminaci vlivů přechodné nestability distribuční sítě. Připojení DA
do systému napájení tunelu bude provedeno přes rozváděč dieselgenerátoru RDA, jak je
znázorněné na obrázku 3-8.

3.4.1.2 Stanoviště dieselgenerátoru
Stejně jako transformátory a rozváděče budou i dieselgenerátory umístěny ve všech

trafostanicích ve stavebně odděleném prostoru. Soustrojí bude k rámu uchyceno pomocí pružin
tak, aby se zabránilo šíření vibrací od stroje. Rám bude navíc usazen na odpružené podložce,
která bude pohlcovat zbytky vibrací.

Ventilace
Chlazení bude probíhat prostřednictvím nucené cirkulace vzduchu, kdy do prostoru kolem

dieselgenerátoru bude ventilátorem přiváděn čerstvý vzduch. Odvod ohřátého vzduchu bude
stejně jako v případě transformátorů zajištěn odvodňovací šachtou, která bude umístěna po celé
délce tunelu mezi oběma tubusy. Do této šachty bude také zaústěno potrubí vlastního chladícího
systému stroje. Zplodiny z motoru budou odváděny výfukem, který bude kopírovat trasu
chladícího potrubí a bude také zaústěn do odvodňovací šachty. Větrací otvory budou vybaveny
průvětrníky s mechanickou klapkou a tlumiči hluku.

Vytápění

Vlastní soustrojí je vybaveno elektrickým předehřevem chladící směsy, který udržuje
dostatečnou teplotu motoru pro umožnění okamžitého startu při výpadku síťového napětí.

3.4.2 Záložní bateriový zdroj
Při výpadku elektrické energie, případně při přechodné nestabilitě distribuční sítě, budou

záložní baterie dodávat elektrickou energii do zálohovaných rozvodů. Svojí kapacitou musí
pokrýt výkon všech zařízení, která budou z těchto rozvodů napájena do doby, než dojde
k zahájení dodávky elektrické energie dieselgenerátorem. Jedná se o zařízení uvedená
v kapitole 2.1.4..

Pro okruh osvětlení a všech důležitých zařízení budou mezi rozváděči RH a RNH
instalovány dva kusy záložních baterií označené BK1 pro hlavní přívod a BK2 pro záložní
přívod. V rozvodnách TS1 a TS5 instalovány baterie typu DELPHYS MX400 Elite.
V rozvodnách TS2, TS3 a TS4 budou instalovány baterie typu DELPHYS MP160 Elite. U každé
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dvojce baterií bude umístěna monitorovací jednotka MX400, která bude neustále hlídat stav
vybití baterií a bude tyto informace posílat do řídícího centra tunelu přes komunikační protokol
Modbus TCP.

Pro okruh vzduchotechniky být zajištěna nepřetržitá dodávka elektrické energie nemusí. Z
ekonomických důvodů mezi rozváděči RH a RNH bateriové kabinety vřazeny nebudou. Při
výpadku obou přívodů budou ventilátory bez elektrické energie až do doby než dojde k
nastartování dieselgenerátorů.

Obrázek 3-9 Schéma zapojení zdroje nepřerušené dodávky el. energie
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3.5 Návrh kabelů NN
Jak bylo popsáno v kapitole 2.2.2, musí být použité kabely schopny zachovat si svoji

funkčnost i při působení požáru, aniž by došlo k přerušení dodávky elektrické energie po
stanovenou dobu.

Při výběru vhodných vodičů pro rozvod elektrické energie je dle [1] nutné dbát následujících
zásad:

· provozní teplota vodičů nesmí překročit dovolenou mez

· průřezy vodičů musí být v hospodárných mezích

· vodiče musí být dostatečně mechanicky pevné

· úbytek napětí ve vodičích nesmí překročit 5%

· vodiče musí odolat dynamickým a tepelným účinkům zkratových proudů

3.5.1 Dimenzování hlavních kabelů NN

3.5.1.1 Dimenzování kabelů podle účinku zkratových proudů
Aby zvolený kabel vydržel dynamické a tepelné namáhání zkratovým proudem, je nutné

určit minimální průřez vodiče Smin. Ten se určí ze vztahu:

= ∙
∙( )∙

(3.14)

= ∙ " (3.15)

kde Smin je minimální průřez vodiče [mm2]

Ike je ekvivalentní oteplovací zkratový proud [A]

c0 je specifické teplo [⁰C]

ρ20  je specifický odpor materiálu při 20 ⁰C [⁰C]

ϑ je fiktivní teplota [⁰C]

ϑl maximální provozní teplota vodiče [⁰C]

ϑk maximální teplota vodiče při zkratu [⁰C]

ke součinitel pro výpočet ekvivalentního oteplovacího proudu [-]

Pro zvolené vodiče typu 1–CXKH–V180 jsou parametry k určení minimálního průřezu
následující:

ρ20 - specifický odpor materiálu při 20⁰ C 0,01786 [ mm2/⁰C]
 ϑ - fiktivní teplota 234,5 [⁰C]
C0 - specifické teplo 3,5 [J/cm3/⁰C]
Θl - maximální provozní teplota vodiče 90 [⁰C]
ϑk - maximální teplota vodiče při zkratu 250 [⁰C]

Tabulka 7 Materiálové konstanty vodičů CXKH-V
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Po dosazení hodnot z tabulek 4 a 6 do vztahů (3.14) a (3.15) vypočítáme minimální průřezy
vodičů:

Dle [2] je ke = 1 pro zkrat na straně NN po dobu zkratu tk=1s

Kabely vyvedené z transformátorů 160 kVA

= ∙ " = 1 ∙ 5,73 ∙ 10 = 5,73	

=
∙

∙ ( + 20) ∙ +
+

=
5,73 ∙ 10 ∙ √1

3,5 ∙ (234,5 + 20)
0,01786 ∙ 234,5 + 250

234,5 + 90

= 40,5	 	

Dle normalizované řady vodičů budou pro propojení transformátorů 160 kVA a hlavních
rozváděčů NN použity čtyř žílové kabely 1-CXKH-V180 4x50 mm2.

S použitím vztahů (3.14) a (3.15) určíme minimální průřez kabelů, propojujících ostatní
transformátory s hlavními rozváděči. Minimální průřezy použitých kabelů jsou v následující
tabulce:

Jmenovitý výkon
transformátoru Zkratový proud Minimální průřez

vodiče Použitý kabel

[kVA] [kA] [mm2] [-]
160 5,73 40,5 4x50
400 14,2 100,5 4x120

2000 45,1 319 1x630 / na fázi
2500 55,5 392,5 1x630 / na fázi

Tabulka 8 minimální průřezy vodičů CXKH-V180

3.5.1.2 Dimenzování kabelů podle jmenovitého proudu
Pro navrhované kabelové vedení 1–CXKH–V180 je dle katalogového listu výrobce [16]

v následující tabulce uvedena proudová zatížitelnost jednotlivých vodičů. Podle vypočítaných
proudů v kapitole 3.3 se následně určí počet vodičů na fázi, které budou schopny tyto proudy
přenést.

Přehled použitých vodičů, jejich proudová zatížitelnost a celkový počet vodičů na fázi je
uveden v následující tabulce:

Jmenovitý výkon
transformátoru

Přenášený
proud

Jmenovitý
průřez vodiče

Proudová
zatížitelnost

vodiče

Počet použitých
vodičů na fázi

Celková proudová
zatížitelnost

kabelového vedení
[kVA] [A] [mm2] [A] [ks] [A]
160 231 4x50 197 2 394
400 577 4x120 359 2 718

2000 2888 1x630 1486 2 2972
2500 3609 1x630 1487 3 4458

Tabulka 9 Přehled navržených vodičů CXKH-V180
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Dalším důležitým kritériem při dimenzování kabelů je úbytek napětí. Vzhledem k malým
vzdálenostem od transformátorů k rozváděčům NN (do 15m) je úbytek napětí na použitých
kabelech minimální.

3.5.2 Vlastní kabelové rozvody NN
Páteřní nezálohované rozvody NN budou začínat v rozváděčích RH. Odtud budou vyvedeny

kabely do podružných rozváděčů RS, které budou rozmístěny v rozvodných komorách tunelu.
Odtud budou dále vyvedeny kabely k podružným rozváděčům pro jednotlivá technologická
zařízení.

Zálohované obvody budou začínat v hlavních rozváděčích RNH. Napájení těchto rozváděčů
bude zajištěno kabelovým vedením vyvedeným z hlavních rozváděčů RH. Trasa povede přes
rozváděč dieselgenerátoru RD a dále do UPS. Z UPS pak povedou kabely do hlavních
zálohovaných rozváděčů RNH. Dále budou, stejně jak u nezálohovaných rozvodů, vyvedeny
kabely do podružných zálohovaných rozváděčů.

Použité kabely NN v tunelových stavbách pro nezálohované obvody musí splňovat třídu
funkční  požární  odolnosti  typu  R.  To  znamená,  že  se  po  tomto  vedení  nesmí  samovolně šířit
požár, ale toto vedení si nemusí při požáru zachovat svoji funkčnost. Pro zálohované obvody
musí použité kabely splňovat  třídu funkční požární odolnosti typu V. To znamená, že si toto
vedení musí zachovat svoji funkčnost po stanovenou dobu při působení požáru, aniž by došlo
k přerušení dodávky elektrické energie.

Kabelové vedení NN bude v prostorách trafostanice uloženo na kabelové rošty. V tunelových
tubusech se kabely uloží do multikanálu, který bude ve společné trase s kabelovým vedením VN
jak je znázorněno na obrázku 2-2. K jednotlivým elektrickým zařízením povedou kabely v
elektroinstalačních trubkách typu Super Monoflex HFPP od firmy KOPOS Kolín a.s.,
umístěných v ostění.
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4 TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ PROJEKTU
Tunely patří mezi ekonomicky velmi náročné stavby především z hlediska nutných

stavebních úprav a zásahů do okolního terénu. Technologické vybavení tunelu tvoří, ve srovnání
se stavební částí, jen malou část celkových nákladů, přesto je nelze zanedbat a při výběru
vhodného technologického vybavení je nutné volit ekonomicky výhodnější řešení.

Při výběru zařízení tunelu je potřeba brát v potaz nejen cenu, ale také vlastnosti daného
zařízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s vysokými nároky na bezpečnost provozu, jsou
při výběru na prvním místě spolehlivost a provozní vlastnosti zařízení.

4.1 Výběr transformátoru
Při výběru transformátoru je zásádní zvolit správný druh. Je možné použít suché nebo

olejové transformátory. Výhoda vzduchem izolovaných transformátorů spočívá v tom, že není
nutné budovat záchytnou olejovou jímku pro případný únik oleje. Nevýhody těchto
transformátorů jsou vyšší hlučnost, vyšší pořizovací náklady a větší ztráty, čož by vedlo v větším
nárokům na chlazení transformátorů. V případě olejových transformátorů se musí zřizovat
záchytná olejová jímka. Tento typ transformátorů se volí v místech, kde by mohl hluk překročit
povolené hygienické limity.

V této práci jsou z uvedených důvodú uvažovány olejové transformátory od firmy SGB-SK,
spol. s r. o. Celkové pořizovací náklady transformátorů jsou vyčísleny v následující tabulce:

Počet Jm. výkon Jednotková cena Celková cena
[ks] [kVA] [Kč] [Kč]

6 160 150 000 900 000
4 400 180 000 720 000
2 2000 500 000 1 000 000
4 2500 630 000 2 520 000

Tabulka 10 Pořizovací náklady transformátorů

Celkové předpokládané náklady na pořízení transformátorů jsou 5 140 000 Kč bez DPH.

4.2 Výběr rozváděčů VN
Stejně jako u transformátorů, lze u rozváděčů volit ze dvou variant provedení. V současnosti

jsou nejpoužívanější rozváděče izolované vzduchem, nebo plynem izolované. Jak bylo popsáno
hned v úvodu této práce, při výběru technologického zařízení pro tunely se klade důraz na co
nejmenší rozměry. Na základě těchto požadavků jsou v této práci zvoleny plynem izolované
rozváděče, které jsou svými rozměry vhodnější pro umístění do tunelových rozvoden.
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Rozváděče byly uvažované SafeRing od firmy ABB s.r.o.. Celkové pořizovací náklady jsou
uvedené v následující tabulce:

Trafostanice Sestava SafePlus Cena za sestavu

TS1
VVMVVVF 2 030 789 Kč

VCVF 846 791 Kč

TS2
CCF 247 678 Kč
CCF 247 678 Kč

TS3
CCVF 659 508 Kč
CCVF 659 508 Kč

TS4
CCF 247 678 Kč
CCF 247 678 Kč

TS5
VCVF 846 791 Kč

VMVVVF 1 727 029 Kč
Tabulka 11 Pořizovací náklady rozváděčů VN

Celkové předpokládané náklady na pořízení rozváděčů VN jsou 7 761 127 Kč.

4.3 Výběr rozváděčů NN
Vzhledem k značnému množství výrobců rozváděčů NN není v této práci vyspecifikovaný

konkrétní typ od určitého výrobce. Předpokládané náklady na jedno přívodní pole NN rozváděče
jsou 350 000 Kč, u vyvodních polí je odhadovaná cena 150 000 Kč. Odhadované celkové
pořizovací náklady hlavních rozváděčů RH, RNH a všech podružných rozváděčů RS jsou
20 300 000 Kč.

4.4 Výběr dieselgenerátoru
Jako náhradní zdroj elektrické energie jsou uvažované stroje typu J440K, J200K, X800K a

X1850C od francouzké firmy SDMO. Celkem bude v tunelovém komplexu použito:

Počet Typ Jednotková cena Celková cena
[ks] [-] [Kč] [Kč]

3 J200K 1 100 000 3 300 000
2 J440K 2 100 000 4 200 000
2 X800K 4 600 000 9 200 000
1 X1850C 9 800 000 9 800 000

Tabulka 12 Pořizovací náklady dieselgenerátorů

Celkové předpokládané náklady na pořízení rozváděčů VN jsou 26 500 000 Kč.
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4.5 Výběr UPS
Jako záložní bateriový zdoj jsou uvažované bateriové kabinety DELPHYS MX160 a

DELPHYS MX400. Celkem bude použito:

Počet Typ Jednotková cena Celková cena
[ks] [-] [Kč] [Kč]

6 MX160 520 000 3 120 000
4 MX400 730 000 2 920 000

Tabulka 13 Pořizovací náklady bateriových kabinetů

Celkové předpokládané náklady na pořízení bateriových kabinetů jsou 6 040 000 Kč.

Předpokládané celkové náklady na uvažované technologické zařízení, které je v této práci
popsáno jsou 45 441 127 Kč.

Náklady na kabelové rozvody NN a VN nejsou započítány, protože se tato práce nezabývá
konkrétním rozmístěním jednotlivých elektrických zařízení a tedy nejsou určeny délky použitých
kabelů.
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5 ZÁVĚR
Tato práce popisuje problematiku napájení osmikilometrového silničního tunelu elektrickou

energií. Práce je zaměřena na zhodnocení obecných pravidel a požadavků, kterými je nutné se,
při návrhu napájení tunelové stavby, řídit.

První kapitola je zaměřena na způsoby, jakými je možné tunel v jednotlivých provozních
stavech napájet. Z důvodů 1. stupně zabezpečení dodávky jsou zde popsány způsoby napájení
pomocí hlavního a záložního přívodu a dále pomocí zdroje nepřerušené dodávky elektrické
energie. V první kapitole je dále popsána konkrétní koncepce napájení tunelu, která je patrná
z obrázků 2-4 a 2-6.

Druhá kapitola se zabývá popisem elektrických zařízení, které budou v uvažovaném tunelu
instalované. V této kapitole je proveden konkrétní návrh transformátorů, rozváděčů VN,
rozváděčů NN, dieselgenerátorů a záložních bateriových zdrojů. Dále je proveden návrh
kabelů NN mezi transformátory a rozváděči NN.

V poslední kapitole je provedeno ekonomické zhodnocení celého projektu. Jsou zde uvedeny
předpokládané pořizovací náklady zařízení, kterými se tato práce zabývá.
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