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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá přechodnými jevy v elektrizačních soustavách zvláště pak zkraty. 

V první části práce je zkrat zařazen k ostatním typům poruch v elektrizační soustavě. Dále je 

v práci popsána obecná rovnice popisující časový průběh zkratového proudu a samostatné 

kapitoly jsou věnovány příčinám vzniku zkratů a nebezpečným dějům při zkratech. 

Hlavní část práce se věnuje odvození vztahu pro výpočet zkratových proudů pomocí 

složkových soustav a dále metodou výpočtu zkratových proudů podle ČSN EN 60909. Na závěr 

této části je zde uveden výpočet souměrného i nesouměrného zkratu v jednoduché síti. 

Poslední část práce se věnuje výpočtu zkratových proudů na přípojnicích v síti 110 kV. 

Schéma sítě i parametry prvků vychází z reálných hodnot a části distribuční sítě ČR.   

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  zkrat; zkratový proud; výpočet zkratových proudů; souměrné složky; 

zkratové impedance;  ČSN EN 60909; počáteční souměrný rázový 

zkratový proud, nárazový zkratový proud 
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ABSTRACT 

This thesis deals with the transient phenomena in electric power systems especially short 

circuits. Than short circuit is classified to other types of faults in electric power system. The study 

also describes short circuit current as a function of time. However to complete a basic theory of 

short circuits, separate chapters are devoted to the causes of short circuits and to hazards 

connected with short circuit currents. 

The main part of this paper is devoted to the derivation of the formulas for calculation of 

short circuit currents using symetrical components and to calculation method presented in IEC 

60909. In the end of this part there is a example of a simple network with calculation of 

symetrical and asymetrical short circuit current. 

In the last part of this thesis there is an example of 110 kV network with calculation of short 

circuits currents on busbars. The topology of the network and elekctrical equipment data are 

based on real part of a distribution network situated in the Czech Republic. 

 

 

KEY WORDS:  short circuit; short circuit current; short circuit calculation; 

symmetrical components; short circuit impedance; IEC 60909; initial 

short circuit current; peak short circuit current 
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 
Všechny rovnice uvedené v této práci jsou psané bez specifických jednotek. Značky 

zastupují fyzikální veličiny, kterým lze přiřadit numerické hodnoty i rozměry. Rozměry mohou 

být voleny různě v rámci koherentního systému jednotek, např. Mezinárodní soustavy jednotek 

SI. Značky komplexních veličin jsou zvýrazněny vodorovnou čarou nad příslušným symbolem, 

například        . 

Rozlišení jednotlivých značek v této práci je řešeno systémem horních a dolních indexů u 

příslušných značek, přičemž u jedné značky se mohou vyskytovat i dva a více dolních indexů (viz 

níže v této kapitole přehled dolních indexů, např. ZTK značí korigovanou K impedanci 

transformátoru T).  

 

A Počáteční hodnota stejnosměrné složky id.c. [ A ] 

   Komplexní konstanta (operátor natočení) [ - ] 

c Napěťový součinitel [ - ] 

cUn/    Napětí ekvivalentního zdroje (efektivní hodnota) = E [ V ] 

E Napětí ekvivalentního zdroje [ V ] 

f Kmitočet (50 Hz nebo 60 Hz) [ Hz ] 

Ib Souměrný zkratový vypínací proud (efektivní hodnota) [ A ] 

Ik Ustálený zkratový proud (efektivní hodnota) [ A ] 

Ik
‘‘
 Počáteční souměrný rázový zkratový proud (efektivní hodnota) [ A ] 

Ike Ekvivalentní oteplovací zkratový proud [ A ] 

Ir Jmenovitý proud elektrického zařízení [ A ] 

Ith Ekvivalentní oteplovací zkratový proud [ A ] 

ia.c. Střídavá složka zkratového proudu [ A ] 

id.c. Stejnosměrná složka zkratového proudu [ A ] 

ip Nárazový zkratový proud [ A ] 

ke Součinitel ekvivalentního oteplovacího proudu Ike [ - ] 

K Korekční součinitel pro impedance [ - ] 

m Činitel pro tepelné účinky stejnosměrné složky [ - ] 

n Činitel pro tepelné účinky střídavé složky [ - ] 

PkrT Jmenovité ztráty nakrátko transformátoru [ W ] 

qn Jmenovitý průřez [ m
2
 ] 

R Rezistance (absolutní hodnota) [ Ω ] 

RG Rezistance synchronního stroje [ Ω ] 

RGf Fiktivní rezistence synchronního stroje [ Ω ] 



 Seznam symbolů a zkratek 

 

13 

Sk
‘‘
 Počáteční souměrný rázový zkratový výkon [ VA ] 

Sr Jmenovitý zdánlivý výkon elektrického zařízení [ VA ] 

tr Jmenovitý převod transformátoru [ - ] 

tmin Minimální doba vypnutí [ s] 

tk , Tk Doba trvání zkratového proudu [ s ] 

τd
‘‘
;Tk

‘‘
 Časová konstanta rázové (subtranzitní) složky zkratového proudu [ s ] 

τd
‘
;Tk

‘
 Časová konstanta přechodné (tranzitní) složky zkratového proudu [ s ] 

τs
‘‘
; Td.c. Časová konstanta stejnosměrné složky zkratového proudu [ s ] 

Un Jmenovité napětí soustavy, sdružené (efektivní hodnota) [ V ] 

Ur Jmenovité napětí zařízení, sdružené (efektivní hodnota) [ V ] 

ukr Jmenovité napětí nakrátko transformátoru v procentech [ % ] 

uRr Činná složka jmenovitého napětí nakrátko transformátoru v procentech [ % ] 

uXr Induktivní složka jmenovitého napětí nakrátko transformátoru v  [ % ] 

 procentech  

U(1) Napětí sousledná složka [ V ] 

U(2) Napětí zpětná složka [ V ] 

U(0) Napětí nulová složka [ V ] 

UV Vztažné napětí (při přepočtu mezi napěťovými hladinami) pokud není  [ V ] 

 uvedeno jinak 

X příp. x Reaktance, absolutní příp. poměrná hodnota [ Ω,- ] 

Xd Synchronní reaktance  [ Ω ] 

Xd
‘
 Přechodná reaktance synchronního stroje  [ Ω ] 

Xd
‘‘
 Rázová reaktance synchronního stroje  [ Ω ] 

Z Impedance, absolutní hodnota [ Ω ] 

Z(1) Sousledná impedance zkratového obvodu [ Ω ] 

Z(2) Zpětná impedance zkratového obvodu [ Ω ] 

Z(0) Netočivá impedance zkratového obvodu [ Ω ] 

α Teplotní součinitel elektrického odporu [ K
-1

 ] 

κ Součinitel pro výpočet nárazového zkratového proudu [ - ] 

μ Součinitel pro výpočet souměrného zkratového vypínacího proudu [ - ] 

μ0 Permitivita vakua [ H.m
-1

 ] 

ρ Rezistivita (měrný odpor) [Ω.mm
2
/m] 

φ Fázový úhel [ ˚ ] 

θe Teplota vodiče na konci zkratu [ ˚C ] 
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Dolní indexy 

1 Pokud není řečeno jinak tak stejně jako (1) 

2 Pokud není řečeno jinak tak stejně jako (2) 

0 Pokud není řečeno jinak tak stejně jako (0) 

(1) Sousledná složka 

(2) Zpětná složka 

(0) Netočivá složka 

c Impedance přepočtená podle metody ekvivalentního kmitočtu  

f Fiktivní 

k3 Trojfázový zkrat 

k3e, k3E Trojfázový zkrat zemní viz. Obrázek 4-1 b) 

k1 Jednofázový zkrat 

k2 Dvoufázový zkrat izolovaný 

k2e, k2E Dvoufázový zkrat zemní viz. Obrázek 4-1 e) 

n Jmenovitá hodnota 

,p Přepočtená hodnota (na vztažnou napěťovou hladinu) 

r Jmenovitá hodnota zařízení 

A,B,C Značení fází v trojfázové střídavé soustavě  

E Zem 

G Generátor 

HV Velmi vysoké napětí, označení vinutí vyššího napětí transformátoru 

K Impedance přepočtené impedančním korekčním součinitelem („korigované hodnoty“) 

(KT, KG, KS) 

L Vedení, vodič 

LV Nízké napětí, označení vinutí nižšího napětí transformátoru 

MV Střední napětí, označení vinutí vysokého napětí transformátoru 

N Střední vodič trojfázové střídavé soustavy, uzel vinutí generátoru/transformátoru 

Q Síť 

S,SO Elektrárenský blok 

T Transformátor 

 

Horní indexy 

‘‘
 Počáteční rázová (zkratová) hodnota 

‘ 
Rezistance, reaktace na jednotku délky
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1 ÚVOD 
Jednou z nejvážnějších poruch vyskytujících se v elektrických sítích a zařízeních je zkrat. 

Zkratem nazýváme obecně chybné vodivé spojení mezi jednotlivými fázemi elektrizační 

soustavy, popř. mezi jednotlivými fázemi a zemí v soustavách účinně uzemněných. Toto chybné 

spojení způsobí nadměrný vzrůst proudu nad obvyklou provozní hodnotu tím, že jsou 

z elektrického obvodu vyřazeny spotřebiče, které představovaly hlavní část elektrického odporu 

obvodu.  

Z fyziky elektromagnetismu je známo, že průchod proudu vodiči způsobuje oteplení vodičů a 

zároveň vznik silového namáhání vodičů. Tyto dvě okolnosti jsou jedny z hlavních sledovaných 

při návrhu a dimenzování elektrických zařízení. Proto je důležité zabývat se problematikou 

výpočtu zkratů. 

Pro správné dimenzování elektroenergetických zařízení je nutné znát jak samotnou velikost 

zkratových proudů, tak mnohdy i jeho samotný časový průběh. 

Dalším problémem v souvislosti s dimenzováním a konstrukcí elektrických zařízení na 

účinky zkratů nastává v důsledku neustálého nárůstu jmenovitých výkonů synchronních 

generátorů a jednotlivých zdrojů elektrické energie, jakožto neustále se zvyšujícími požadavky na 

spotřebu elektrické energie. Jednoduchou úvahou zjistíme, že s nárůstem elektrických výkonů 

v elektrizační soustavě dochází zároveň k nárůstu zkratových proudů. To má za následek, že 

dříve správně navržené zařízení je dnes zapotřebí vyměnit, aby zvládlo přenést dnešní zkratové 

výkony. Tento problém se dnes při návrhu zařízení ošetřuje tak, že dané zařízení je konstruováno 

se zkratovou odolností o třídu vyšší, než je zapotřebí.  

Problematika dimenzování elektrických zařízení je poměrně obtížná a vždy se hledá 

kompromis mezi ekonomickou náročností, bezpečností provozu a samotnou funkční schopností 

daného zařízení. 
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2 CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU A HISTORIE 

ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 
Problematika výpočtu zkratů svou historií sahá do počátků elektrizace a úzce souvisí 

s návrhem a dimenzováním elektrických zařízení. Výpočet počátečního souměrného rázového 

zkratového proudu spočívá v aplikaci Ohmova zákona na zkratový obvod při znalosti impedancí 

jednotlivých prvků obvodu. První větší sjednocující normou v ČSSR v tomto směru byla ČSN 38 

0411 z roku 1960 „Výpočet poměrů při zkratech v trojfázové elektrizační soustavě“. Tato norma 

byla upravena v roce 1970 a dále v roce 1988 byla nahrazena novou závaznou normou ČSN 33 

3020 „Výpočet poměrů při zkratech v trojfázové elektrizační soustavě“. Dále roku 1992 byla tato 

norma revidována a přidány některé změny. Tato norma pak platila v ČR od roku 1992 až do 

roku 2004. V roce 2004 byly pak za výpočetní standarty převzaty normy IEC. Výpočtem zkratů 

ve stejnosměrných soustavách se dále zabývá systém norem IEC 61660-1,2,3. Výpočtem zkratů 

v střídavých soustavách pak normy IEC 60909-0,1,2,3,4. Norma ČSN EN 60909-0 [6] pojednává 

především o metodě výpočtu pomocí ekvivalentního napěťového zdroje v místě zkratu. Připouští 

ovšem použití i jiných metod např. metoda superpozice s tím, že musí zaručit minimálně stejnou 

přesnost jako metoda ekvivalentního napěťového zdroje. [19] 

Výše uvedený přehled si neklade za cíl podat kompletní výčet norem a technických zpráv 

týkajících se této problematiky a podává jen stručný přehled, s kterým se v této práci spokojíme. 
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3 CÍLE PRÁCE 
Cílem práce je podrobné seznámení s výpočtem zkratových poměrů dle normy ČSN EN 

60909 a následně získané poznatky použít při výpočtu zkratových poměrů v zadané části sítě 110 

kV.  
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4 ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVA 

4.1 Elektrické sítě 

Elektrická síť je nedílnou součástí elektrizační soustavy a zprostředkovává spojení mezi 

výrobou elektrické energie a její spotřebou. Je tvořena souborem vzájemně propojených 

elektrických stanic a elektrických vedení, která zprostředkovávají přenos a rozvod elektrické 

energie. Jelikož jsou kladeny výrazné požadavky ze strany spotřebitelů elektrické energie na její 

kvalitu a spolehlivost dodávky, výstavba, provoz a údržba elektrické sítě soustřeďuje značnou 

část pozornosti energetiků.  

Podle kmitočtu proudu lze rozeznávat sítě: 

- Stejnosměrné (např. dálkový podmořský přenos) 

- Střídavé  

Dále lze elektrické sítě rozlišovat podle účelu resp. velikosti provozního napětí: 

-Přenosové sítě, Distribuční sítě, vvn, vn, nn sítě atp. 

Elektrické vedení je základním prvkem elektrických sítí a představuje soubor vodičů, 

izolačních materiálů a konstrukcí určených pro transport elektrické energie mezi dvěma body – 

uzly – elektrické sítě. Vytváří galvanické spojení těchto uzlů. 

Uzlem elektrické sítě rozumíme místo spojení dvou a více vedení, nebo místo připojení 

spotřebičů, zdrojů elektrické energie atp. 

Elektrické sítě také rozlišujeme podle uspořádání (topografie) jednotlivých vedení a stanic a 

to např.: paprskové sítě, průběžné sítě, okružní sítě, mřížové sítě.  

Další možností dělení elektrických sítí je podle způsobu spojení uzlů vinutí transformátoru se 

zemí: sítě izolované, sítě neúčinně uzemněné, sítě účinně uzemněné. [2], [13], [11] 

 

4.2 Přechodné jevy v elektrizačních soustavách 

4.2.1 Přechodový jev 

Uvažujme elektrickou síť s časově neproměnnými elektrickými veličinami (napětí, proud, 

kmitočet, výkon, aj.). Takováto síť se nachází v ustáleném stavu. Pokud bychom ale chtěli 

studovat skutečné elektrické sítě, zjistili bychom, že tyto elektrické veličiny se s časem neustále 

mění. Tyto neustálé změny nastávají v důsledku manipulací v ES, změnou zatížení, nebo 

v důsledku poruchy některého zařízení ES (např. zkrat, výpadek generátoru ze synchronismu 

atp.). V reálných elektrických sítích tedy dochází k neustálému přechodu od jednoho ustáleného 

stavu k druhému. Jelikož skutečné obvodové prvky projevují určitou míru setrvačnosti, či 

akumulace energie, nedochází při těchto přechodech mezi dvěma stavy ke skokovým změnám 

elektrických veličin, ale k plynulým přechodům od jednoho stavu k druhému. Tyto „přechody“, 

jak již slovo napovídá, nazýváme přechodnými jevy. Jedním z přechodných jevů je také zkrat 

v elektrické síti. [8] 
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4.2.2 Dělení přechodových jevů v ES  

Tato kapitola je souhrnně zpracována z publikací [11], [8], [16]. 

 Rychlé (vlnové) přechodné jevy. Jejich perioda volných složek je podstatně menší než 

u proudu s jmenovitým kmitočtem, doba trvání je tedy několik mikrosekund až 

milisekund. Změny mechanického stavu, tj. otáček nemá na průběh vliv. Elektrická 

část se řeší pomocí náhradních obvodů s rovnoměrně rozloženými parametry. V praxi 

se jedná např. o atmosférická přepětí. Popisujeme je parciálními diferenciálními 

rovnicemi. 

 Elektromagnetické přechodné jevy. U nich je perioda volných složek srovnatelná 

s periodou střídavého proudu s jmenovitým kmitočtem, doba trvání je tedy od 

několika milisekund až po několik desetin sekundy. Vliv setrvačných hmot rotačních 

strojů se zanedbává. Elektrická část se řeší za pomocí soustředěných parametrů. 

Popisujeme je obyčejnými diferenciálními rovnicemi. Do této skupiny patří děje při 

zkratech.  

 Pomalé elektromechanické přechodové jevy. Pro ně je perioda volných složek tak 

velká, že se v přechodovém ději uplatňují i setrvačné hmoty velkých rotačních strojů 

v soustavě a  elektrická část s přihlédnutím k délce periody je řešena za pomocí 

soustředěných parametrů. Doba trvání se pohybuje v rozmezí desetin sekundy až po 

několik sekund.  

4.3 Poruchové stavy v elektrizačních soustavách 

Při přenosu a rozvodu elektrické energie dochází ke stavům (poruchám), které mohou 

ohrožovat bezpečnost provozu ES. Následuje přehled nejčastějších typů poruch. 

4.3.1 Zkrat 

Jak již bylo řečeno, jedná se o poruchový elektromagnetický přechodový děj. Při zkratu 

dochází k náhlému zmenšení impedance mezi krajními vodiči (mezifázový zkrat), případně 

středním vodičem nebo zemí (v sítích s účinně uzemněným uzlem) v některé části elektrické sítě 

(místo poruchy). Průběh zkratu je časově omezen dobou vybavení elektrických ochran a 

následným odpojením zdrojů od místa poruchy. Zkratová porucha je charakteristická nárůstem 

proudu nad přípustné meze, a výrazným poklesem napětí. [8] 

Zkraty lze rozdělit na: 

 Souměrné:  

- Třífázové Obrázek 4-1 a) 

- Třífázové zemní Obrázek 4-1 b) 

 Nesouměrné 

- Jednofázové Obrázek 4-1 c) 

- Dvoufázové Obrázek 4-1 d) 

- Dvoufázové zemní Obrázek 4-1 e) 
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Obrázek 4-1 Druhy zkratů  

a) trojfázový, b) trojfázový zemní, c) jednofázový, d) dvoufázový, e) dvoufázový zemní 

podle [2] 

 

4.3.2 Přerušení fázového vedení 

K přerušení vedení může dojít následujícími způsoby: 

 jako důsledek působení zkratového proudu (např. přepálením vedení, přepálením 

spojek atp.) 

 následkem mechanické poruchy vodičů elektrického vedení (přetrhnutí vodičů 

vedení) 

 při činnosti jednofázového opětovného zapínání vedení – např.: nesepnutí jedné 

fáze výkonového vypínače z důvodu poruchy pohonu vypínače 

V sítích s účinně uzemněným středem, zpětná složka proudu ohrožuje přídavným tepleným 

namáháním izolaci elektrických točivých strojů. [10] 

4.3.3 Proudové přetížení 

Proudovým přetížením je myšlen stav, kdy je vedení namáháno proudem větším, než je 

jmenovitý proud vedení. Při průchodu proudu vedením narůstá jeho teplota. Dlouhodobé 

přetěžování může vést ke zničení elektrické izolace u kabelových vedení jejím roztavením, ke 

snížení mechanické pevnosti, nebo také až k požáru. K namáhaným místům také patří různé 

spoje, kontakty vedení v důsledku většího přechodového odporu a tím i větší výkonové ztrátě na 

těchto prvcích. Výsledkem přetěžování je rychlejší stárnutí jednotlivých prvků vedení. 

Proudové přetížení vzniká ve správně zapojených obvodech při připojení příliš velkého počtu 

spotřebičů nebo při zapojení spotřebičů s příliš velkým odběrem proudu. [10], [1] 
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4.3.4 Kývání synchronních strojů 

Při změně zatížení synchronního generátoru zaujímá rotor stroje novou rovnovážnou polohu. 

Jelikož roztočený rotor má určitou setrvačnost, není tento přechod ideální a probíhá kmitáním 

rotoru v okolí této nové rovnovážné polohy. V propojené soustavě může dojít ke kývání celých 

skupin generátorů spojených velkou impedancí. Kývání stroje je spojeno s kolísáním statorového 

proudu, který se může v nepříznivém případě blížit zkratovým hodnotám. [14] 

4.3.5 Zemní spojení 

Je galvanické spojení jedné fáze se zemí v síti s izolovaným uzlem, popřípadě v síti 

s nepřímo uzemněným uzlem (uzel uzemněn přes odpor) nebo v sítích s kompenzovaným uzlem. 

Při zemním spojení dochází k nárůstu napětí na neporušených fázích vůči zemi na sdruženou 

hodnotu napětí a k následnému zvýšenému namáhání izolace vodičů. Zemní spojení jedné fáze 

v takovýchto případech nevede ke zkratu a není tedy nutné odpojení vedení, čehož lze využít 

k nepřerušení dodávky elektrické energie. [17], [14] 

4.3.6 Zpětný tok výkonu 

Při zpětném toku výkonu dochází k obrácení směru toku výkonu, tedy generátor začne 

pohánět turbínu, nebo např. motor pracuje v generátorickém režimu a dodává výkon do sítě. 

Tento poruchový stav je zvlášť nebezpečný pro turbíny. Nastává v důsledku špatné výkonové 

regulace. [14] 

4.3.7 Nadpětí  

Nadpětím nazýváme stav, kdy velikost napětí přesahuje dovolenou mez. Vzniká v důsledku 

nevhodného nastavení regulačních odboček transformátoru, náhlým odlehčením zatížení 

generátoru činným výkonem, překompenzováním, či připojením kapacitní zátěže. Nadpětí snižuje 

elektrickou pevnost elektrické izolace a zvyšuje pravděpodobnost vzniku zkratu. [10], [14] 

4.3.8 Podpětí 

Podpětí je naopak stav, kdy velikosti napětí nedosahuje minimální dovolené hodnoty. Vzniká 

v důsledku zkratu (krátkodobě), zvýšeným odběrových proudů nad jmenovité hodnoty, při 

působení automatik opětovného zapnutí. [10], [14] 

4.3.9 Přepětí 

Kromě nadpětí, které je spíše dlouhodobého charakteru rozeznáváme také přepětí, jakožto 

stav krátkodobý. Opět se jedná o zvýšení napětí nad dovolenou mez. Jde především o stavy 

spojené s atmosférickými přepětími, přepětí vzniklá při zemním spojení v síti s neúčinně 

uzemněným nulovým bodem atp. [10] 
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5 ZKRATY 
Zkrat je podle normy [6] definován jako „náhodné nebo úmyslné vodivé spojení mezi dvěma 

nebo více vodivými částmi vedoucí k tomu, že rozdíl elektrických potenciálů mezi těmito vodivými 

částmi je roven nule nebo má hodnotu blízkou nule“. Toto spojení může být buďto se 

zanedbatelným přechodovým odporem – zkrat dokonalý (nebo též kovový), nebo jeho odpor 

může být větší zkrat nedokonalý. V druhém případě se jedná nejčastěji o zkrat s hořícím 

obloukem, který svými tepelnými účinky ohrožuje bezprostřední okolí vznikem požáru. V obou 

případech ovšem dochází ke značnému poklesu impedance obvodu, který má za následek výrazné 

navýšení proudu a snížení napětí, které se projeví v celé síti. Zkratový proud teče do místa zkratu 

ze všech zdrojů elektrické energie a mnohonásobně převyšuje provozní proudy. Při průchodu 

proudu vodičem dochází k jeho ohřátí a zároveň na vodiče působí značné elektrodynamické síly. 

Při průchodu velkých zkratových proudů by mohlo tedy dojít k překročení dovolených hodnot 

oteplení a ke vzniku nepřípustných elektrodynamických sil, které by místo zkratu ohrožovaly jak 

požárem, tak trháním vodičů z úchytů atp. Proto musí být místo zkratu co nejdříve odpojeno od 

elektrických zdrojů. Doba trvání zkratové poruchy se odvíjí od druhu použitého vypínacího 

zařízení a nabývá hodnot od 0,1 s pro tavné pojistky, či jističe se zhášecí komorou a dosahuje až 

několika sekund. Ke zdrojům zkratových proudů lze řadit [19] 

- Synchronní stroje (turboalternátory, hydroalternátory, synchronní motory, synchronní 

kompenzátory) 

- Asynchronní stroje 

- Síťové napáječe, zahrnující synchronní stroje elektricky vzdálené od místa zkratu 

- Polovodičové systémy, pokud jsou uzpůsobeny k dodávce energie zpět do sítě. 

Základní dělení zkratů uvádí kapitola 4.3.1. 

Statistické záznamy uvádějí následující pravděpodobnost výskytu jednotlivých druhů zkratových 

poruch. [18] 

 Jednofázový Dvoufázový Dvoufázový zemní Třífázové 

Sítě vn 65 % 10 % 20 % 5 % 

Sítě 110 kV 91 % 4,8 % 3,8 % 0,4 % 

Sítě 220 kV 93,1 % 0,6 % 5,4 % 0,9 % 

Sítě kabelové - - - Téměř 100 % 

Tabulka 5-1 Pravděpodobnost výskytu různých druhů zkratu [18] 

5.1 Příčiny vzniku zkratu  

K hlavním příčinám zkratů patří především přepětí, která vznikají přímým úderem blesku do 

vedení, atmosférické přepětí nebo také přepětí provozní. Provozním přepětím lze chápat přepětí 

při spínacích pochodech, při zemním spojení, při vypínání malých indukčních proudů, při náhle 

ztrátě zatížení atp. K dalším příčinám zkratů lze řadit různé vady elektrických zařízení jako 

například popraskání izolátorů, znečištění a opálení kontaktů, nedbalá montáž. Dále pak 

zestárnutím izolace přetěžovaných vedení, nevhodná technologie výroby, nedostatečné 

dimenzovaní. [18] 
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Jednou z dalších příčin vzniku zkratů je vliv lidského činitele a to jak nedbalostí obsluhy 

elektrických zařízení (např. vypínání přípojnicového odpojovače při zatížení, neodstranění 

zkratovací soupravy a jiných kovových předmětů po předchozí opravě a pracích na elektrických 

zařízeních). Tak zásahem člověka nebo dělníků pracujících v blízkosti těchto vedení a to např. 

překopnutím či přetržením kabelu při zemních a výkopových pracích. [8] 

Všechny uvedené příčiny vzniku zkratu často nemusí působit jednotlivě, ale společně, dvě i 

několik příčin současně nebo následovně. 

Statistický výskyt jednotlivých příčin zkratových poruch uvádí Tabulka 5-2. 

 Venkovní sítě Kabelové sítě El. stanice % 

Vada materiálu 71 71 11 11,2% 

Vadná montáž 12 27 2 3,1% 

Cizí zásah, vítr 227 156 10 28,9% 

Chyby obsluhy 55 7 36 7,2% 

Přepětí atmosférická 509 17 96 45,7% 

Přepětí provozní 20 21 12 3,9% 

 65,8% 21,9% 12,3% 100% 

Tabulka 5-2 Hlavní příčiny zkratových poruch u vedení vn a vvn v průběhu jednoho roku [8] 

5.2 Nebezpečné děje při zkratech 

K nejčastěji sledovaným účinkům zkratů patří tepelné a mechanické. Nadměrným 

oteplováním vodiče dochází k poklesu mechanické pevnosti jak vodiče, tak samotných spojů 

vodičů, které mohou mít větší přechodový odpor. U kabelových vedení dále pak dochází 

k rychlejšímu stárnutí izolace. V neposlední řadě k tepelným účinkům patří také vznik oblouku a 

s ním spojeného požáru v blízkosti elektrického zařízení. [8] 

 Vlivem elektromagnetického působení zkratového proudu vznikají mechanické síly, které 

ve formě dynamického rázu způsobují těžké mechanické namáhaní všech částí elektrického 

systému. Může tak dojít až k ohnutí pevných vodičů, roztržení podpěrných izolátorů kývání 

lanových vodičů aj. 

Indukovaná napětí vznikají při souběhu silnoproudých a slaboproudých vedení. Průtokem 

zkratového proudu silnoproudým vedením vlivem indukce jsou ohroženy i zařízení 

v slaboproudém obvodu. 

K dalším dějům při zkratech patří vliv strmosti zotaveného napětí ve vypínacích zařízeních. 

Velikost zotaveného napětí může dosahovat až dvojnásobku jmenovitého napětí a může tak dojít 

k opětovnému zapálení oblouku. 

Při zkratech dochází k poklesu napětí v celé síti, což může mít vliv na činnost mnoha 

zařízení a dokonce ohrožuje i stabilitu chodu ES. [18] 
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5.3 Metody výpočtu zkratů  

V inženýrské praxi se ujalo již několik rozdílných postupů, které vedou k více či méně 

přesným hodnotám zkratových proudů.  

Pokud se budeme z přesného fyzikálního hlediska zabývat výpočtem časového průběhu 

zkratového proudu, zjistíme, že v reálných sítích povedou tyto výpočty k mnohačlenným 

soustavám diferenciálních rovnic. I s využitím výpočetní techniky je tento postup pro zkrat 

v soustavě sestávající se z desítek až stovek zdrojů, spotřebičů a jiných prvků ES obtížně 

proveditelný. V praxi se tento výpočet provádí zřídka a jen pro jednoduché soustavy obsahující 

např. jeden zdroj atp. Odvozením časového průběhu zkratového proudu se bude zabývat kapitola 

5.4. 

Pro většinu aplikací zkratových výpočtů však není nezbytný přesný výpočet časového 

průběhu a spokojíme se s výpočtem jen charakteristických hodnot zkratového proudu, které 

odpovídají mezním hodnotám možných průběhů zkratového proudu. 

- Počáteční souměrný rázový zkratový proud Ik
´´
 

- Nárazový zkratový proud ip 

- Souměrný vypínací zkratový proud Ib 

- Ekvivalentní oteplovací proud Ith 

- Ustálený zkratový proud Ik 

- Doba trvání zkratu tk 

K výpočtu těchto hodnot bude věnována samostatná kapitola 5.8. 

Tato práce se bude dále zabývat metodami výpočtu charakteristických hodnot nesouměrných 

zkratů podle normy ČSN EN 60909 [6]. Bude se jednat o metodu rozkladu do souměrných 

složkových soustav sousledné, zpětné a netočivé a dále pak o metodu ekvivalentního 

napěťového zdroje v místě zkratu.  

K dalším zjednodušujícím metodám pro výpočet zkratů lze například jmenovat metody 

využívané pro výpočet elektricky blízkých zkratů: užiti zkratových křivek, tabulek nebo 

diagramů sestavených pro „typové stroje“; jinou možností je provést analytický výpočet 

s vzorci, které respektují různost elektrických parametrů v podélné a příčné ose stroje.  

Jiný přístup je zapotřebí volit při výpočtu zkratových proudů v sítích mřížových. Dále pak je 

zapotřebí rozlišovat zda se jedná o zkrat ve střídavých či stejnosměrných soustavách. 

Relativně přesný výpočet proudového rozložení symetrických zkratů v okamžiku vzniku 

zkratu vychází z metody superpozice. Více lze najít v příslušné normě „ČSN 33 3022-1:2004, 

Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách“. Tato metoda předpokládá výpočet rozložení 

proudů a napětí v síti před vznikem zkratu. Při určitých zjednodušeních se metoda superpozice silně 

podobá metodě ekvivalentního napěťového zdroje v místě zkratu. [19] 

5.4 Časový průběh zkratového proudu pro synchronní stroj 

Uvažujme zkrat v soustavě napájené synchronním generátorem. Při zkratu dojde k náhlému 

snížení impedance obvodu. To má za následek okamžitý nárůst proudu. Nárůst statorového 

proudu generátoru má ovšem za následek výraznou změnu magnetických poměrů v generátoru. 

Magnetický tok vytvořený statorovým zkratovým proudem, indukuje v budícím a tlumícím vinutí 

napětí, jehož působením začne oběma vinutími protékat proud. Tento proud vytvoří magnetické 

pole, které v prvním okamžiku má stejnou hodnotu jako pole statoru, ovšem opačného smyslu, 
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což fakticky znamená, jako by magnetický tok statoru vůbec neprotékal. Magnetické siločáry se 

totiž uzavírají obvodem s horší magnetickou vodivostí (vzduch). Tedy indukčnost statorového 

vinutí bude malá a tuto reaktanci nazýváme rázovou, nebo též subtranzitní. Xd
´´
 

V další fázi je zřejmé, že indukované napětí bude jak v tlumícím (a to podstatně rychleji), tak 

v budícím vinutí klesat a úměrně s tím začne vzrůstat reakce statoru, uplatňuje se reakce 

přechodná, tranzitní Xd
´
. 

Zánikem přechodných složek, kdy magnetický tok statorového vinutí není vytlačován na 

rozptylové cesty a uzavírá se hlavním magnetickým obvodem, nastává ustálený chod nakrátko a 

uplatňuje se synchronní reaktance Xd. 

Tento přechodný děj magnetických toků, proudů a reaktancí má útlum podle příslušných 

časových konstant. 

Dalším řešením tohoto přechodného děje bychom dospěli k hledání řešení příslušné 

diferenciální rovnice daného obvodu. Jejím řešením bychom získali vztah pro výpočet okamžité 

hodnoty zkratového proudu v závislosti na čase od vzniku zkratu ve tvaru: 

          
     

   
  

 

  
  
    

      
  

 

  
 
                  ( 5-1 ) 

   
   

  
 
                         

 

Nyní si trochu rozebereme jednotlivé části výše uvedené rovnice. Rovnice ( 5-1 ) se skládá 

ze dvou částí:  

- id.c. což je aperiodická složka zkratového proudu, její velikost závisí na hodnotě napětí 

v okamžiku vzniku zkratu, nejvíce se vyvine při zkratu v okamžiku průchodu napětí 

nulou, naopak při maximálním napětí v okamžiku vzniku zkratu nabývá nulové 

hodnoty, exponenciálně zaniká s časovou konstantou τs 

- Ia.c. je periodická složka zkratového proudu, má harmonický průběh a z výše 

uvedeného vztahu vyplývá, že se skládá ze tří částí:  

 rázového (subtranzitního) proudu ik
‘‘
, jeho amplituda exponenciálně zaniká 

s subtranzitní časovou konstantou τd
‘‘
, Projevuje se zejména na začátku zkratu 

a poměrně rychle zaniká. 

 Přechodného (tranzitního) proudu ik
‘
, taktéž zaniká po exponenciále, ale 

poněkud pomaleji než složka rázová s časovou konstantou τd
‘
, uplatňuje se 

především po zániku složky rázové 

 Ustáleného proudu ik, tato složka má konstantní amplitudu a po odeznění 

přechodného děje by tvořila výslednou podobu zkratového proudu  

Přesnější rozbor časového průběhu zkratového proudu lze najít v příslušné literatuře, viz 

např. [8]. Průběh jednotlivých složek zkratového proudu vykresluje Obrázek 5-1. Celkový 

možný průběh s vyvinutou stejnosměrnou složkou naznačuje Obrázek 5-2. Průběh elektricky 

vzdáleného zkratu se liší tím, že je u něj možné zanedbat rázovou a přechodnou složku 

zkratového proudu a jedná se tedy o průběh s konstantní amplitudou popřípadě ještě s vyvinutou 

aperiodickou složkou. [18] 
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Obrázek 5-1 Časový průběh jednotlivých složek zkratového proudu [18] 

- a) Rázové, b) přechodné, c) ustálené, d) stejnosměrné 

 

 

Obrázek 5-2 Zkratový proud elektricky blízkého zkratu s vyvinutou stejnosměrnou složkou [6] 

 

a) b) 

c) d) 
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Obrázek 5-3 Průběh elektricky vzdáleného zkratu s  výskytem stejnosměrné složky [6] 

5.5 Elektricky blízký a vzdálený zkrat  

O elektricky blízkém zkratu hovoříme v případě, že příspěvek alespoň jednoho 

synchronního stroje k předpokládanému počátečnímu souměrnému rázovému zkratovému proudu 

překračuje dvojnásobek jmenovitého proudu stroje, nebo v případě, že příspěvek asynchronních 

motorů překračuje 5% počátečního souměrného rázového zkratového proudu Ik
´´ 

bez motorů. 

Naopak elektricky vzdáleny zkrat nastává, pokud je místo zkratu dostatečně elektricky 

vzdáleno od zdrojů zkratového proudu (synchronních strojů), nebo pokud je podíl asynchronních 

motorů na počátečním zkratovém proudu zanedbatelný. Časový průběh elektricky vzdáleného 

zkratu je typický tím, že velikost souměrné střídavé složky zkratového proudu zůstává v podstatě 

po celou dobu zkratu konstantní. [6], [19] 

5.6 Metoda ekvivalentního napěťového zdroje v místě zkratu 

Norma ČSN EN 60909 [6] zavádí pro výpočet zkratových proudů ekvivalentní napěťový 

zdroj v místě zkratu. Je to jediný aktivní napěťový zdroj ve zkratovém obvodu (soustavě), ostatní 

zbylé napěťové zdroje (jako síťové napáječe, synchronní stroje, asynchronní stroje) jsou 

nahrazeny svou vnitřní impedancí a místo vnitřních napětí zdrojů jsou uvažovány zkratující 

spoje. Toto zjednodušení umožňuje přeskočit výpočty spojené s výpočtem toků výkonů 

v různých stavech před zkratem. Dále jsou postradatelné údaje o přepínačích odboček 

transformátorů, buzení generátorů atp. Pro velikost napětí ekvivalentního napěťového zdroje 

platí: 

   
  

  
 

( 5-2 ) 

-  Un je jmenovité napětí sítě v místě zkratu (sdružená hodnota) 

- c je napěťový součinitel (je zaveden v důsledku kolísání napětí v závislosti na čase, 

různé poloze odboček transformátorů, zanedbání zátěže a kapacitních reaktancí a 

chování generátorů a motorů při přechodném ději), hodnoty napěťového součinitele 

udává Tabulka 5-3, jsou zde uvedeny dvě hodnoty cmin a cmax pro výpočet 

maximálních a minimálních zkratových proudů [19] 
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Jmenovité napětí Un 

Napěťový součinitel c pro výpočet 

Maximálních zkratových proudů 

cmax
1) 

Minimálních zkratových proudů 

cmin 

Nízké napětí 

100 V až 1000 V 

 

1,05
3)

 

1,10
4)

 

 

0,95 

Vysoké napětí 

>1 kV až 35 kV 
1,10 1,00 

Velmi vysoké napětí 
2)

 

>35 kV 

1) cmaxUn by neměl překročit nejvyšší napětí Um pro zařízení energetických soustav 

2) Pokud není jmenovité napětí definováno, potom cmaxUn = Um nebo cmaxUn = 0,90 x Um 

3) Pro soustavy nízkého napětí s tolerancí +6 %, například pro soustavy přecházející z 380 

V na 400 V. 

4) Pro soustavy nízkého napětí s tolerancí +10 % 

Tabulka 5-3 Napěťový součinitel c podle [6] 

5.7 Výpočet nesouměrných zkratů pomocí souměrných složek 

Pravděpodobnost výskytu jednotlivých druhů zkratů udává Tabulka 5-1. Z tabulky je 

zřejmé, že se nejčastěji vyskytují zkraty jednofázové, což jsou zkraty nesouměrné. Nesouměrný 

je i zkrat dvoufázový. U nesouměrného zkratu se neúčastní všechny fáze stejnou mírou na 

výsledné hodnotě zkratového proudu. Souměrné jsou jen zkraty trojfázové, se kterými se ovšem 

setkáváme jen zřídka, ale je nutné je uvažovat při dimenzování elektrických zařízení. [18] 

Řešení nesouměrných zkratů lze usnadnit rozkladem proudů a napětí na souměrné složky. 

Podstatou této metody je rozklad nesouměrného děje na několik jednoduchých souměrných dějů, 

které podle zákona superpozice můžeme opět složit do celkového děje nesouměrného. Norma 

ČSN EN 60909 [6] při výpočtech zkratových proudů vychází právě z metody souměrných složek.  

5.7.1 Rozklad nesouměrných soustav do souměrných složek 

V této kapitole budou dále odvozeny vztahy pro výpočet počátečního souměrného rázového 

zkratového proudu pomocí metody souměrných složek podle [18]. V trojfázových soustavách lze 

každou hvězdici nesymetrických fázorů nahradit složením symetrických fázorů sousledné, zpětné 

a netočivé soustavy. Příklad průběhu fázorů jednotlivých soustav vykresluje Obrázek 5-4. 

Součet odpovídajících si fázorů je roven původnímu nesymetrickému vektoru např.   
    . Pokud 

zvolíme za referenční fázi A tak pak: 

                 

                     ( 5-3 ) 
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Obrázek 5-4 Náhrada nesymetrických fázorů symetrickými fázory  

Kde operátor natočení    

           
 

 
  

  

 
 

( 5-4 ) 

Jestliže označíme nesymetrickou soustavu fázorů napětí     a symetrickou soustavu fázorů 

napětí     

     

   
   

   

        

   

   

   

   

( 5-5 ) 

Soustavu rovnic ( 5-3 ) je pak možné přepsat do maticového tvaru  

           ( 5-6 ) 

Kde    je desymetrizační transformační matice a platí: 

    
   
      
      

  
( 5-7 ) 

Jelikož tato matice má nenulový determinant, lze provést její inverzi a přejít od fázových 

hodnot k hodnotám souměrných složek  

             ( 5-8 ) 

Kde  

     
 

 
 
      

      
   

  
( 5-9 ) 

Maticové rovnici ( 5-8 ) odpovídá soustava rovnic 

    
 

 
                   

  

    
 

 
                   

( 5-10 ) 
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Všechny tři soustavy (souslednou, zpětnou, netočivou) lze považovat za samostatné. 

Sečtením symetrických napětí a symetrických úbytků na jednotlivých zkratových impedancích 

            dostaneme jednotlivá symetrická napětí zdroje             

                 

                ( 5-11 ) 

                 

Napětí generátorů lze ve většině případů uvažovat souměrné a pak pro zpětnou a netočivou 

složku platí                     a rovnice ( 5-11 ) můžeme přepsat do tvaru  

                                     

                                 ( 5-12 ) 

                                

Obdobně lez odvodit soustavy rovnic pro proudy 

                 

                     ( 5-13 ) 

                      

Pro proudy souměrných složek 

    
 

 
                   

  

    
 

 
                   

( 5-14 ) 

    
 

 
              

 

5.7.2 Třífázový zkrat 

 

Obrázek 5-5 Schéma třífázového zkratu 

 

Obrázek 5-6 Složkové schéma náhradního 

obvodu

Pro odvození rovnic pro velikost zkratového proudu uvažujme, že soustava je před zkratem 

bez zatížení a zároveň i podle obrázku platí              . Pak pro rovnice ( 5-3 ) platí: 

                   

                       ( 5-15 )  
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Z čehož vyplývá pro složkové soustavy               a s využitím ( 5-15 ) a ( 5-12 ) 

pak pro proudy 

          ( 5-16 ) 

    
  

   
 

 

Pak lze propojit náhradní schéma podle Obrázek 5-5. A výsledné proudy v jednotlivých 

fázích s využitím ( 5-13 ), ( 5-16 ) 

    
  

   
 

 

       
  

   
 

( 5-17 ) 

      
  

   
 

 

5.7.3 Dvoufázový zkrat 

 

Obrázek 5-7 Schéma dvoufázového zkratu 

 

Při tomto druhu zkratu vyjdeme 

z předpokladu vyplývajícího z Obrázek 5-7 

        a          a      , dále je 

soustava před zkratem v chodu naprázdno, 

pak po dosazení do ( 5-14 ) 

 

Obrázek 5-8 Složkové schéma náhradního 

obvodu

    
 

 
                   

 

 
                  

  

 
     

  

    
 

 
                   

 

 
                  

  

 
     

( 5-18 ) 

    
 

 
              

 

 
            

 

 

Po dosazení         do ( 5-3 )  
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                        ( 5-19 ) 

         

Z výše odvozeného a rovnic ( 5-12 ) 

                     

         
  

       
 

( 5-20 ) 

 

                       

Pak lze pro fázové proudy psát, s využitím ( 5-20 ), ( 5-18 ) 

        

    
        

         
 

( 5-21 ) 

    
       

         
 

 

          

Dále odvodíme vztahy pro napětí v jednotlivých fázích, dosazením ( 5-20 ) do ( 5-12 ) 

       
  

       

         
 

    
  

       
      

( 5-22 ) 

       

Pak z ( 5-22 ) a ( 5-3 ) 

                
    

       

     
 

                      
  

       

     
( 5-23 ) 

                      
  

       

     
 

Při výpočtu elektricky vzdálených zkratů norma stanovuje        , při zkratu elektricky 

blízkém již tato rovnost platit nemusí.  
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5.7.4 Dvoufázový zemní zkrat 

 

Obrázek 5-9 Schéma dvoufázového zemního 

zkratu 

 

 

Opět předpokládejme soustavu 

nezatíženou a z Obrázek 5-9 lze vidět  

          a       

 

Obrázek 5-10 Složkové schéma náhradního 

obvodu 

Z rovnic ( 5-13 ) lez pak pro složkové proudy odvodit 

                  ( 5-24 ) 

                

A z předpokladů a rovnic ( 5-10 ) 

            
 

 
    

 ( 5-25 ) 

Pro složkové proudy z ( 5-12 ) platí 

    
      

   
         

   

   
         

   

   
 

( 5-26 ) 

Použitím ( 5-25 ) přejdou ( 5-26 ) na  

                
       

       
  

( 5-27 ) 

S využitím ( 5-27 ) a ( 5-24 ), následným dosazením výsledku do ( 5-26 ) pro složkové proudy 

    
      

   
 

  

    
       
       

 
  

     
   

   
      

   

       
 

( 5-28 ) 

     
   

   
      

   

       
 

 

Dosazením ( 5-28 ) do ( 5-13 ) a s využitím ( 5-24 ) pro výsledné zkratové proudy obdržíme 

                            



  5 Zkraty 

 

34 

  

                      
                           

 

     
                      

                       
 

( 5-29 ) 

        
                     

                       
 

 

S využitím ( 5-28 ), ( 5-27 ), ( 5-24 ) a ( 5-25 ) lze za pomocí ( 5-3 ) odvodit vztahy pro určení 

napěťových poměrů při zkratu  

                      
       

         
  

  

      
       

                       
 

( 5-30 ) 

           

 Norma dále uvádí vztah pro výpočet počátečního rázového zkratového proudu, který 

prochází zemí a/nebo zemním vodičem Ik2E
‘‘
 podle Obrázek 4-1 e) 

     
    

         

                       
 

( 5-31 ) 

Dále lze pro vzdálené zkraty uvažovat        . 

5.7.5 Jednofázový zkrat 

 

Obrázek 5-11 Schéma jednofázového 

zkratu 

 

 

Opět uvažujme soustavu v chodu 

naprázdno a z Obrázek 5-11       a 

          

 

Obrázek 5-12 Složkové schéma náhradního 

obvodu 
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Z ( 5-14 ) s využitím podmínky nulových proudů ve zbylých dvou fázích lze obdržet 

            
 

 
    

( 5-32 ) 

Z podmínky       obdržíme z ( 5-3 ) a ( 5-12 )  

                                           ( 5-33 ) 

Pak z ( 5-32 ), ( 5-33 ) lze pro zkratové proudy zapsat  

    
    

             
 

 ( 5-34 ) 

           

Složková napětí po dosazení ( 5-32 ) do ( 5-12 ) 

                                            
       

           
 

  

                         
   

           
 

( 5-35 ) 

                         
   

           
 

 

Fázová napětí získáme úpravou ( 5-12 ) za pomocí ( 5-35 ) 

                                          

                        
                        

           
 

( 5-36 ) 

                        
                       

           
 

 

Pro elektricky vzdálený zkrat lez opět uvažovat        . 

5.8 Charakteristické hodnoty zkratového proudu 

5.8.1 Počáteční souměrný rázový zkratový proud   
  
 

Počáteční rázový zkratový proud je efektivní hodnota střídavého zkratového proudu 

v okamžiku vzniku zkratu. [2] 

Výpočet počátečního souměrného rázového zkratového proudu se provede pro jednotlivé 

druhy zkratu podle rovnic odvozených v kapitole 5.7. Pro zkrat třífázový zemní lze využít rovnic 

totožných jako pro zkrat třífázový. Vektor počátečního souměrného rázového zkratového proudu 

norma značí jako    
  

. Dále si zavedeme jeho absolutní hodnotu (modul) jako   
  , který bude 

využit později pro výpočet ostatních charakteristických hodnot. Pro jednotlivé druhy zkratu 

použijeme pro výpočet    
  

 v jednotlivých fázích jako         
  

                .  

Pro jednoznačnost zde uvedeme výčet vzorců pro jednotlivé druhy zkratu formou odkazů 

- Třífázový (výpočet     
  

 podle ( 5-17 )) 
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- Dvoufázový (výpočet    
  

 podle ( 5-21 )) 

- Dvoufázový zemní (výpočet    
  

 podle ( 5-29 ), ( 5-30 )) 

- Jednofázový (výpočet    
  

 podle ( 5-34 )) 

5.8.2 Nárazový zkratový proud ip 

Udává největší možnou vrcholovou hodnotu zkratového proudu. Jeho velikost závisí na 

okamžiku vzniku zkratu a obecně v sítích 50Hz lze tuto hodnotu očekávat v čase t = 0,01s. 

Nárazový zkratový proud je zapotřebí při dimenzování elektrických zařízení na silové účinky 

zkratového proudu. [2] Pro výpočet příspěvku nárazového zkratového proudu z každé větve 

zkratového obvodu (zkrat napájený zdroji z každé větve bez společné cesty) norma udává vzorec 

(pro třífázový zkrat) 

          
   ( 5-37 ) 

Kde pro součinitel   platí  

                  ( 5-38 ) 

Nárazový zkratový proud v místě zkratu je pak součtem jednotlivých příspěvků z každé 

větve. Norma dále dovoluje pro určení součinitele   použití diagramů uvedených v normě 

samotné při znalosti poměru R/X nebo X/R. Pro výpočet v mřížových sítích (zkrat napájený ze 

zdrojů se společnou cestou) norma udává tři metody výpočtu značené „a)“, „b)“, „c)“, které se 

liší přesností výsledku. Pro mřížové sítě je doporučeno použít metody „c) ekvivalentní kmitočet“. 

Více o jednotlivých metodách výpočtu viz. [6], [5].  

Součinitel κ stanovený jedním z výše uvedených postupů stačí určit pro trojpólovou poruchu. 

Pro dvoufázový, dvoufázový zemní, jednofázový zkrat je dovoleno použít součinitele shodného 

jako pro trojfázový zkrat. 

5.8.3 Stejnosměrná složka zkratového proudu id.c. 

Lze ji určit jako střední hodnotu horní a dolní obalové křivky průběhu zkratového proudu, 

která od počátku zkratu zaniká k nule Obrázek 5-2. Norma uvádí vztah pro výpočet v souladu 

s kapitolou 5.4  

           
             ( 5-39 ) 

Kde t je čas uplynulý od začátku zkratu. Tento vztah opět platí pro nezauzlené sítě. Pro 

mřížové (zauzlené) sítě je zapotřebí stanovit poměr R/X jinou než přímou metodou. 

5.8.4 Souměrný vypínací zkratový proud Ib 

Jde o efektivní hodnotu střídavého zkratového proudu v okamžiku vypnutí zkratu tk. 

Vypínací zkratový proud se skládá ze symetrického zkratového proudu Ib a stejnosměrné složky 

id.c. v čase tk.  

U vzdálených zkratů se souměrné vypínací zkratové proudy rovnají počátečním rázovým 

zkratovým proudům. Následující vztahy platí i pro nesouměrné zkraty. 

     
          

            
          

   ( 5-40 ) 

Pro elektricky blízké zkraty norma dovoluje při výpočtu použít přepočítávací součinitel μ 

(        , který zohledňuje zanikající stejnosměrnou složku. Hodnotu μ (závisí na minimální 
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době vypnutí tmin a poměru   
       kde IrG je jmenovitý proud generátoru) pro zkraty 

v jednoduchých sítích lze dohledat v normě, pokud nejsou známy přesné hodnoty lze použít μ = 

1.  

      
   ( 5-41 ) 

Norma tedy dovoluje v určitých případech počítat se souměrnými vypínacími zkratovými 

proudy menšími než počátečními rázovými zkratovými proudy (viz. ( 5-40 )). V normě jsou dále 

uvedeny vztahy pro výpočet Ib v mřížových sítích a postup při výpočtu souměrného zkratového 

vypínacího proudu asynchronního motorů. 

5.8.5 Ustálený zkratový proud Ik 

Je efektivní hodnota zkratového proudu, který zůstává po odeznění přechodného děje. [6] 

Podle [8] lze dobu do vymizení přechodného děje uvažovat jako t > 3.τd
‘
. Po této době se ustálí 

magnetický tok generátoru a obvodem protéká ustálený zkratový proud sinusového průběhu 

s konstantní amplitudou a jmenovitým kmitočtem. Norma dále udává, že metoda výpočtu Ik v ní 

použitá nedosahuje stejné přesnosti jako výpočet    
  

. 

5.8.6 Ekvivalentní oteplovací zkratový proud Ith a Joulův integrál 

Ekvivalentní oteplovací zkratový proud je definován jako efektivní hodnota proudu, který má 

stejné tepelné účinky a stejnou dobu trvání jako skutečný zkratový proud, který může obsahovat 

stejnosměrnou složku a je s časem proměnný.  

      
  
     ( 5-42 ) 

Ekvivalentní oteplovací zkratový proud je podle normy vypočítán za pomocí součinitelů m 

(součinitel pro tepelné účinky stejnosměrné složky zkratového proudu) a n (součinitel pro tepelné 

účinky střídavé složky zkratového proudu). Norma dále dovoluje pro vzdálené zkraty 

v distribučních sítích uvažovat n = 1 a pro zkraty vzdálené s dobou trvání větší jak 0,5 s pak 

položit součet m + n = 1. Přesné hodnoty součinitelů m a n lze zjistit z příslušných diagramů, 

které jsou součástí normy. 

Pro úplnost zde lze uvést vztah pro výpočet ekvivalentního oteplovacího proudu zavedeného 

normou ČSN EN 33 3020 dříve značeného Ike  

        
   ( 5-43 ) 

Kde ke je součinitel závisející na době zkratu tk a jeho velikost lze zjistit např. z tabulky 

uvedené v [13] nebo normy samotné. 

Joulův integrál určuje energii vytvořenou v odporovém prvku soustavy průchodem 

zkratového proudu.  

        
              

   

  

 

 
( 5-44 ) 

Joulův integrál a ekvivalentní oteplovací zkratový proud by měly být vždy udány s dobou 

trvání zkratu, pro které byly vypočteny.  

Ekvivalentní oteplovací zkratový proud se používá při kontrole zařízení na tepelné účinky 

zkratového proudu. 
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5.9 Zjednodušující předpoklady výpočtu zkratů 

Při výpočtu zkratových proudů jsou přijaty různá zjednodušení, norma ČSN EN 60909 [6] 

uvádí následující: 

- Po dobu trvání zkratu se nemění typ zkratové poruchy, tj. trojfázový zkrat zůstává 

trojfázovým, a zkrat mezi fází a zemí zůstává po celou dobu zkratu zkratem mezi fází 

a zemí 

- Po dobu zkratu nedochází k žádné změně v síti 

- Uvažuji se impedance transformátorů pro přepínače odboček v základní poloze. To je 

přípustné, protože je zaveden korekční součinitel pro impedance KT pro síťové 

transformátory 

- Odpory oblouků se neuvažují 

- Všechny kapacity vedení a paralelní admitance a netočivé statické zátěže jsou 

zanedbány vyjma paralelních admitancí v netočivé soustavě 

- Neuvažuje se vliv změn v budícím obvodu stroje během zkratu  

- Synchronní stroje s vyniklými póly se modelují jako stroje s válcovým rotorem  

- Neuvažuje se vliv zatížení 

5.10 Výpočet hodnot impedancí podle normy 

Norma ČSN EN 60909 [6] zavádí pro výpočet impedancí zkratových obvodů a pro 

jednotlivá zařízení v nich obsažená postupy jak vypočíst hodnoty jednotlivých impedancí. 

V případě síťových napáječů, transformátorů, venkovních vedení a kabelů, reaktorů a 

podobných zařízení je zpětná impedance rovna impedanci sousledné        . Hodnoty sousledné 

a zpětné impedance se mohou navzájem lišit pouze v případě točivých strojů. Netočivou 

zkratovou impedanci lez určit ze střídavého napětí uvažovaného mezi třemi paralelními vodiči a 

společným zpětným vedením (např. zemí, zemnícím zařízením, nulovým vodičem, zemnícím 

vodičem, kabelovým pláštěm a kabelovým pancířem)            . V tomto případě protéká 

společným zpětným vedením trojnásobek proudu netočivé složky. 

Dále při výpočtu podle této normy je zapotřebí impedance generátorů, transformátorů a 

elektrárenských bloků vynásobit impedančními korekčními součiniteli KG, KT, KS, nebo KSO 

pokud se zkratové proudy počítají pomocí ekvivalentního napěťového zdroje v místě zkratu. 

Impedanční korekční součinitel je zaveden z důvodu respektování odlišnosti vnitřních napětí 

zdrojů od napětí ekvivalentního napěťového zdroje v místě zkratu a také např. transformátory 

bývají vybaveny přepínatelnými odbočkami aj. Následuje přehled příkladů výpočtů impedancí 

elektrických zařízení zpracovaných podle [6],[19]. 

5.10.1 Síťové napáječe 

Ekvivalentní impedance sítě připojené v bodě Q, pokud je znám počáteční souměrný rázový 

zkratový proud IkQ
‘‘
 se vypočte podle: - ZQ  (její sousledná složka!)  

   
    

      
  

 
( 5-45 ) 

Pokud je znám poměr RQ/XQ pak pro XQ  
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( 5-46 ) 

Pro případ síťových napáječů napájených venkovním vedením o jmenovitém napětí vyšším 

jak 35 kV lze uvažovat RQ = 0, tj.            V ostatních případech, pokud neznáme RQ, je 

možné použít RQ = 0,1 XQ , kde XQ = 0,995 ZQ. 

Poznámka: Norma dále nepřímo uvádí vztah pro počáteční souměrný rázový výkon    
  , který lze 

použít při zkratových výpočtech    
             

   a        
     

  . 

5.10.2 Dvouvinuťové transformátory 

Pro souslednou impedanci dvouvinuťových transformátorů s/bez přepínače odboček platí 

           a v normě lze nalézt vztahy: 

   
   

    
 
   

 

   
 

( 5-47 ) 

   
   

    
 
   

 

   
 

    

    
  

( 5-48 ) 

      
    

  
( 5-49 ) 

Kde činnou složku napětí nakrátko na činném odporu uRr lze získat z              , a 

dále pro         
     

 . Potřebné údaje pro výpočet               lze najít na štítku 

popřípadě musí být zjištěny od výrobce. Údaje o netočivé zkratové impedanci lze také získat ze 

štítku nebo musí být získány od výrobce.  

Impedanci souslednou, zpětnou i netočivou dvouvinuťových transformátorů s/bez přepínače 

odboček je nutné při výpočtech korigovat pomocí součinitelů KT, kde výsledná impedance 

transformátoru pro jednotlivé složky             

        
    

        
 ( 5-50 ) 

 Kde xT je poměrná reaktance transformátoru a cmax podle Tabulka 5-3 se vybere pro 

jmenovité napětí sítě připojené ke straně nižšího napětí síťového transformátoru. 

Tento korekční součinitel se nesmí použít pro blokové transformátory. 

   
      

   
  

( 5-51 ) 

V normě lze také nalézt vztah pro výpočet korekčního součinitele z dlouhodobě známých 

provozních hodnot. Více informací pro výpočty impedancí transformátorů a příslušných 

korekčních součinitelů lze nalézt v části 4 normy IEC 60909 [9]. 

5.10.3 Trojvinuťové transformátory 

Trojvinuťový transformátor má tři vinutí, označme je následovně: strana zvn, vvn index HV 

(high voltage), strana vn MV (medium voltage) a strana LV (low voltage). Pak pro hodnoty 

sousledných impedancí transformátoru vztažených ke straně HV 
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(strana LV rozpojena)   

         
       

    
  

       

    
 

     
 

       
 

(strana MV rozpojena) ( 5-52 ) 

            
       

    
  

       

    
 

     
 

       
 

(strana HV rozpojena)  

 

Kde pro napětí nakrátko platí obdobné vztahy jako v kapitole 5.10.2, s tím rozdílem, že je 

zapotřebí rozlišovat tři napětí nakrátko vztažené k jednotlivým stranám transformátoru, potažmo 

tři výkony nakrátko. Impedance získané podle ( 5-52 ) se dále přepočtou za pomocí korekčních 

součinitelů                         atd. Korekčního součinitele je nutno použít pro 

souslednou, zpětnou i netočivou soustavu impedancí. 

              
    

            
 

  

           
    

            
 

( 5-53 ) 

              
    

            
 

 

Kde        je poměrná reaktance transformátoru mezi stranami velmi vysokého napětí a 

vysokého napětí a výsledné sousledné impedance transformátoru 

       
 

 
                             

 

       
 

 
                             

( 5-54 ) 

       
 

 
                             

 

Pro netočivou složku zkratové impedance trojvinuťového transformátoru lze uvažovat 

             , tedy je rovna sousledné, náhradní schéma zapojení pro souslednou, zpětnou a 

netočivou složkovou soustavu (pro různé způsoby zapojení transformátoru Yy,Dy atp.) lze nalézt 

v [12] nebo [9]. Pokud pro dané zapojení transformátoru je zapotřebí počítat i s impedancí 

uzemnění    , korekčního součinitele se na ni nepoužije. 

5.10.4 Venkoví vedení a kabely  

Souslednou zkratovou impedanci            venkovních kabelů a vedení lze vpočíst 

z jejich parametrů (průřez, rozteč vodičů atd.) 

Činná rezistence vedení na jednotku délky 

  
  

 

  
 

( 5-55 ) 

Kde qn jmenovitý průřez a pro rezistivitu ρ lze použít (Cu 1/54; Al 1/34; slitina hliníku 1/31; 

hodnoty rezistivity v Ω.mm
2
.m

-1
). 
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Reaktance vedení na jednotku délky (předpokládá se transponované vedení) 

  
      

 

  
   

 

 
  

( 5-56 ) 

Kde r poloměr jednoduchého vodiče (pro svazkový vodič           
, kde R je poloměr 

svazku); n počet vodičů ve svazku (pro jednoduchý vodič n = 1); μ0 = 4.π.10
-7

 H/m; d 

geometrická střední vzdálenost mezi vodiči či středem svazku                     
 

 

Opět lze uvažovat               , hodnoty netočivých impedancí se mohou lišit podle 

různosti výrobních postupů jednotlivých výrobců.[19] Tyto hodnoty lze zjistit od výrobce nebo 

z různých příruček. Tyto hodnoty lze získat např. v [7], [15](str. 66) nebo také [8](str. 81-82). 

Při výpočtech zkratů pro teploty odlišné od 20˚C je zapotřebí přepočítat rezistence podle 

vztahu (kde θe je teplota vodiče na konci zkratu v ˚C; α = 0,004 K
-1

 pro Cu, Al a slitiny Al) 

                     ( 5-57 ) 

5.10.5 Synchronní generátory 

Při výpočtu zkratových proudů v sítích napájených přímo synchronními generátory (bez 

vloženého blokového transformátoru) je zapotřebí vypočíst souslednou zkratovou impedanci 

synchronního generátoru podle  

                          
    ( 5-58 ) 

Kde pro korekční součinitel se použije  

   
  

   
 

    

    
        

 
( 5-59 ) 

A cmax z Tabulka 5-3; Un je jmenovité napětí soustavy; UrG je jmenovité napětí generátoru; 

ZG rázová impedance generátoru v sousledné soustavě; φrG je fázový úhel mezi IrG a       ; a 

xd
‘‘
 je poměrná rázová reaktance generátoru vztažená ke jmenovité impedanci a dále platí 

  
   

  
  

   
         

   
 

   
 

 ( 5-60 ) 

Při výpočtu Ik
‘‘
 lze použít fiktivní rezistance (tyto hodnoty je vhodné použít při výpočtu 

nárazového zkratového proudu, při výpočtu stejnosměrné složky id.c. zkratového proudu se musí 

použít skutečných hodnot rezistancí synchronního stroje) 

RGf = 0,05 Xd
‘‘
 pro generátory s UrG > 1 kV a SrG ≥ 100 MVA 

RGf = 0,07 Xd
‘‘
 pro generátory s UrG > 1 kV a SrG < 100 MVA 

RGf = 0,15 Xd
‘‘
 pro generátory s UrG ≤ 1 kV  

Součinitelé pro výpočet fiktivní rezistence RGf  jsou stanoveny tak, aby respektovaly zanikání 

střídavé a stejnosměrné složky zkratového proudu v průběhu první půlperiody po vzniku zkratu. 

Zároveň jsou stanoveny tak, aby vyhovovaly výpočtu nárazového zkratového proudu ip.  

Pro hodnotu zpětné složky zkratové impedance generátoru platí  

                                           
    ( 5-61 ) 

Pokud se jedná o generátor s odlišnými hodnotami rázové reaktance v ose d a q pak  
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Zpětná složka impedance generátoru závisí na způsobu uzemnění generátoru, pokud je 

generátor uzemněn přes impedanci    , na impedanci uzemnění se korekční součinitel nepoužije. 

5.10.6 Ostatní zkratové impedance 

V normě je dále pojednáno o výpočtech zkratových impedancí pro synchronní kompenzátory 

a motory, trojvinuťové transformátory, reaktorech omezujících zkratové proudy, statických 

měničích, kondenzátorech a nemotorických zátěžích.  

Dále je zde věnována poměrně podrobně pozornost vypočtu elektrárenských bloků a 

výpočtům spojeným s asynchronními motory a jejich příspěvky ke zkratovým proudům. 

5.11 Postup výpočtu 

Na závěr se dostáváme k samotnému výpočtu zkratových proudů pro zadané obvody. 

Samotný výpočet lze provést různými způsoby (v poměrných jednotkách např.[2], [8]; ve 

skutečných hodnotách [2] (bude uvedeno dále)). Další možností je provést výpočet pomocí 

zkratové impedanční matice a metodě založené na Théveninově větě a metodě uzlových napětí 

více viz. [2]. Tato metoda je vhodná pro složitější sítě, kde by ruční výpočet byl příliš pracný. 

 Výpočet je obecně prováděn s komplexními čísly. Postup je následující: 

a) Výpočet impedancí jednotlivých prvků zkratového obvodu podle kapitoly 5.10 

b) Sestavení schématu náhradního obvodu pro jednotlivé složkové soustavy, náhrada 

elektrických zdrojů (především synchronních generátorů a síťových napáječů zkratovací 

spojkou a zavedení ekvivalentního napěťového zdroje v místě zkratu), provede se 

propojení podle druhu zkratu viz. kapitola 5.7 a následuje jeho postupné zjednodušení 

podle teorie elektrických obvodů (sériové a paralelní kombinace, transfigurace 

trojúhelník-hvězda atp.) 

c) Na závěr se podle kapitoly 5.8.1 provede výpočet počátečního rázového zkratového 

proudu a podle potřeby se stanoví velikosti ostatních charakteristických hodnot 

zkratového proudu podle kapitol uvedených v 5.8. 

Pro výpočet počátečního rázového zkratového proudu je ve většině případů dovoleno 

používat         , tedy velikost zpětné impedance většiny elektrických zařízení je rovna 

impedanci sousledné.  

Norma také dovoluje při zkratech napájených z více větví stanovit výsledný počáteční rázový 

zkratový proud jako vektorový součet příspěvků jednotlivých větví.  

Ve většině případů jsou zkraty počítaný v sítích obsahující transformátory a tedy v daném 

zkratovém obvodu se nachází více napěťových úrovní. V takovém případě je zapotřebí provést 

přepočet impedancí (získaných v bodě a) výše) z hladiny vyššího napětí na tu napěťovou hladinu, 

kde chceme stanovit zkratové proudy, zavádíme tzv. vztažné napětí UV (přepočet impedancí 

generátorů, transformátorů, vedení, reaktorů). Přepočet se provede vynásobením nebo podělením 

dané impedance čtvercem jmenovitého převodu transformátoru tr. Napětí a proudy musejí být 

také přepočítaný jmenovitým převodem transformátoru tr [2]. Pro jednodušší pochopení zde 

uveďme příklad: uvažujme zkrat na vedení za transformátorem 110/22 kV na straně nižšího 

napětí, pak impedance např. vedení před transformátorem tj. na straně vyššího napětí je zapotřebí 

přepočíst  

         
     

      ( 5-62 ) 
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Kde                        

Norma [6] dále uvádí pro případy, kdy reálná část (rezistence) zkratové impedance je menší 

než 0,3 násobek imaginární části (reaktance), je možné rezistenci zanedbat R < 0,3X.  

Na závěr je zapotřebí se ještě zmínit o maximálních a minimálních zkratových proudech. 

Podle ČSN 60909 lze provést výpočet maximálních a minimálních zkratových proudů. 

Maximální zkratové proudy jsou zapotřebí např. při dimenzování a zjišťování mechanické 

odolnosti elektrických zařízení na silové účinky zkratových proudů. Při jejich výpočtu se pro 

výpočet použije součinitel cmax podle Tabulka 5-3. Dále je zapotřebí uvažovat konfiguraci 

soustavy a příspěvky zkratových proudů tak, aby vedly k maximálním možným zkratovým 

proudům. Je zapotřebí uvažovat vliv motorů a rezistence venkovních vedení se uvažuje při 

teplotě 20 ˚C. 

Minimální zkratové proudy je vhodné počítat např. pro správné nastavení elektrických 

ochran, jištění elektrických zařízení, motorů atp. Při jejich výpočtu se použije napěťový 

součinitel cmin podle Tabulka 5-3 a dále se uvažuje konfigurace sítě taková, aby vedla k nejmenší 

hodnotě výsledných zkratových proudů. Motory musí být zanedbány a rezistence RL vedení musí 

být podle rovnice ( 5-57 ) uvažovány při nejvyšší dovolené teplotě. 

Příklady výpočtu zkratových proudů podle IEC 60909 je možné nalézt např. v [6], [12], [9], 

[3], [4]. 

5.12 Ukázkový příklad výpočtu zkratu ve zvolené síti 

V této kapitole bude uveden příklad výpočtu třífázového a jednofázového zkratu pro 

zvolenou síť. Výpočet bude vycházet z předcházející teorie. 

5.12.1 Příklad č. 1 

Zadání 

Uvažujme jednoduchou síť, která je napájena synchronním generátorem G a dále přes 

transformátor T a vedení V je napájena přípojnice P2. Dále uvažujme třífázový a jednofázový 

zkrat na přípojnici P2.  

 

Obrázek 5-13 Schéma jednoduché sítě k ukázkovému příkladu 

Parametry 

G: SrG = 300 kVA; UrG = 690 V;           ; xd
‘‘
 = 12 %; xG(0) = ∞ 
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T: SrT = 400 kVA; tr = 0,69/0,4; ukr = 5 %, ΔPk = 8,5 kW; Dyn5;                    

V: kabel CYKY 4x185 mm
2
; Cu, l = 400 m;                ; X‘L(1) = 0,05 Ω/km  

Parametry prvků sítě byly zvoleny podle příslušných tabulek uvedených např. v [8], [15] tak, 

aby odpovídaly parametrům reálných prvků. 

5.12.2 Výpočet složek impedancí k příkladu 1 

Nejprve si vypočteme hodnoty impedanci jednotlivých prvků schématu. Jelikož budeme 

počítat i jednofázový zkrat, vypočteme zároveň hodnoty pro souslednou, zpětnou i netočivou 

soustavu. V případě výpočtu třífázového zkratu bychom vystačili s určením jen sousledných 

impedancí. 

Impedance generátoru 

Nejprve podle rovnice ( 5-60 ) si vypočteme rázovou reaktanci synchronního generátoru 

       
   

 

   
 

    

     
          

 

  
     

                               

Podle kapitoly 5.10.5 lze pro synchronní generátory se jmenovitým napětím menším jak 1 

kV uvažovat fiktivní rezistenci generátoru jako RGf = 0,15 Xd
‘‘
. V tomto případě by bylo možné 

rezistenci generátoru zanedbat RGf < 0,3Xd
‘‘
, v dalším s ní bude ovšem počítáno. 

           
                         

Pak pro souslednou impedanci generátoru platí 

               
                       

Podle kapitoly 5.10.5 je dále zapotřebí impedanci generátoru vynásobit korekčním 

součinitelem KG podle ( 5-59 ), kde Un je shodné s UrG (jmenovité napětí na primární straně 

transformátoru)  

   
  

   
 

    

    
        

 
   

   
 

   

                
        

 

Korigovaná sousledná složka impedance generátoru 

                                                              

Jelikož generátor napájí místo zkratu přes transformátor a nachází se na jiné napěťové 

hladině je zapotřebí impedanci generátoru přepočítat na vztažné napětí v místě zkratu (nebo podle 

převodu transformátoru) podle kapitoly 5.11 

                   
 

  
 
 

                   
   

    
 
 

                      
 

Pro velikost zpětné impedance generátoru platí, že se rovná sousledné, pro netočivou platí 

podle zadání  
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Impedance transformátoru 

Nejprve si vypočteme činnou složku napětí nakrátko a dále stanovíme souslednou impedanci 

transformátoru ze znalosti jmenovitého napětí nakrátko transformátoru podle kapitoly 5.10.2 

    
     

   
 

   

   
        

 

   
   

    
 
   

 

   
      

    

     
        

 

   
   

    
 
   

 

   
        

    

     
         

 

      
    

                            
 

                                

Impedanci transformátoru je zapotřebí korigovat součinitelem KG podle ( 5-50 ) a ( 5-51 ) 

   
      

   
  

             

    
        

 

        
    

        
 

        

            
        

 

Korigovaná sousledná impedance transformátoru 

                                                             

Pro transformátor lze uvažovat zpětnou impedanci rovnu sousledné 

                 

Pro velikost netočivé impedance transformátoru platí podle zadání 

                                                              

 

Impedance vedení 

Činnou složku impedance kabelového vedení vypočteme podle ( 5-55 ) pro rezistivitu mědi 

(Cu) rovnu 1/54 Ω.mm
2
.m

-1
 

  
  

 

  
 

    

   
          

 

Impedance kabelového vedení na jednotku délky 

                                   

Přepočtená sousledná impedance kabelového vedení délky 400m  

                                                 

Zpětnou impedanci vedení lze opět uvažovat rovnu sousledné 
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A pro netočivou platí 

                                               

5.12.3 Třífázový zkrat na přípojnici P2 v příkladu 1 

Pro třífázový zkrat lze v souladu s kapitolou 5.7.2 sestavit schéma náhradního obvodu jen 

pro sousledné impedance Obrázek 5-14 a podle ( 5-17 ) provést výpočet Ik3
‘‘
  

Nejprve postupným zjednodušováním určíme hodnotu sousledné impedance       

                                                        

                                                         

  

 

Obrázek 5-14 Schéma náhradního obvodu pro třífázový zkrat na přípojnici P2 

Dále vypočteme maximální (c = cmax) počáteční souměrný rázový zkratový proud tekoucí 

místem zkratu, jeho velikost bude ve všech fázích stejná a bude se lišit jen natočením 

   
   

   

          
 

       

                             
           

 

5.12.4 Jednofázový zkrat na přípojnici P2 v příkladu 1 

Pro jednofázový zkrat v místě přípojnice P2 lze v souladu s kapitolou 5.7.5 sestrojit schéma 

náhradního obvodu Obrázek 5-15, kde nekonečnou netočivou impedanci generátoru lze 

znázornit rozpojenými svorkami. Náhradní schéma netočivé složky transformátoru lze najít v 

[12], [9] pro zapojení transformátoru Dyn.  
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Obrázek 5-15 Schéma náhradního obvodu pro jednofázový zkrat na přípojnici P2 

Velikost sousledné a zpětné impedance po zjednodušení jsme si vypočetli v kapitole 5.12.3 

při výpočtu třífázového zkratu 

                                    

Velikost netočivé složky impedance po zjednodušení 

                                                                 

Velikost počátečního rázového zkratového proudu v postižené fázi Ik
‘‘
 ,pro který

 
platí (opět 

bude počítán pro cmax) podle ( 5-34 ), proudy ve zbylých fázích předpokládáme nulové (soustava 

byla před zkratem ve stavu naprázdno)  

    
  

 

  
       

  

                   
 

          

                                          
  

 

                                         

5.12.5 Závěr výpočtu příkladu 1 

Z výsledku výpočtu třífázového a jednofázového zkratu v místě zkratu P2 pro schéma sítě 

uvedené pro ukázkový příklad 1 lze vidět, že pro tuto síť a danou konfiguraci bude v případě 

jednofázového zkratu (2035 A) protékat místem zkratu proud přibližně o 90 A menší než při 

zkratu třífázovém (2127 A).  
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6 VÝPOČET ZKRATŮ V ZADANÉ SÍTI 110KV  
 

V této kapitole bude proveden výpočet zkratových proudů v části sítě 110kV. Schéma sítě a 

parametry jednotlivých prvků pro výpočet byly poskytnuty společností E.ON a vychází ze 

skutečného zapojení části vvn sítě v oblasti Otrokovice, Mladcová, Svit, Slušovice, Vsetín. 

6.1 Schéma sítě, parametry prvků 

 

 

Obrázek 6-1 Schéma části sítě 110 kV [zdroj E.ON, ČR Centrální dispečink 110 kV v Brně] 

 

 R [Ω] X [Ω] R(0)/ R(1) [ - ] X(0)/ X(1) [ - ] 

L5501 1,36 2,97 1,60 2,70 

L5502 1,36 2,97 1,60 2,70 

L5503 1,22 2,91 1,66 2,69 

L5504 0,22 0,70 1,97 2,64 

L5509 1,08 2,42 1,61 2,70 

L5572 0,12 0,38 1,97 2,64 

L5573 0,12 0,38 1,97 2,64 



Použitá literatura  

 

49 

L5574 2,55 5,74 1,61 2,70 

L567 5,87 12,35 1,55 2,71 

L568 3,97 8,72 1,59 2,70 

Tabulka 6-1Parametry vedení sítě 110 kV 

 

 T401 T402 T114 T115 

SrTHVMV [MVA] 350 350 25 40 

SrTHVLV [MVA] 100 100 - - 

SrTMVLV [MVA] 100 100 - - 

tr [ - ] 400/121/10,5 400/121/10,5 110/6 110/6 

Z(0)/Z(1) 1 1 1,5 1,5 

Zapojení 
Autotransformátor 

YNa0d1 

Autotransformátor 

YNa0d1 
YNd1 YNd1 

UrTHV [kV] 400 400 110 110 

UrTMV [kV] 121 121 6 6 

UrTLV [kV] 10,5 10,5 - - 

ukrHVMV [%] 14,42 14,42 11 11 

ukrHVLV [%] 38,06 38,06 - - 

ukrMVLV [%] 20,65 20,65 - - 

ΔPkHVMV [kW] 639,5 639,5 210,09 210,09 

ΔPkHVLV [kW] 139,1 139,1 - - 

ΔPkMVLV [kW] 118,2 118,2 - - 

ZN [Ω] 0 0 0 0 

Tabulka 6-2 Parametry transformátorů sítě 110 kV 

 

SÍŤOVÝ NAPAJEČ 

Ik3
´´
 = 18,6 kA,  Ik1

´´
 = 17,2 kA 

 

GENERÁTORY 

 G1 G2 G3 G4 G5 G6 

 turbogenerátory 

SrG [MVA] 7,5 8,34 8,25 8,34 31,25 41,25 

UrG [kV] 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 
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xd
´´ 

[%] 11,7 11,4 17,5 10,6 11,3 16,8 

ZG(0) ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

cosφ 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Tabulka 6-3 Parametry synchronních generátorů sítě 110 kV připojených ve Svitu 

6.2 Výpočet složek impedancí dané sítě 

Zde budou uvedeny jen typové výpočty, tzn. např. pro deset vedení bude krok po kroku 

proveden výpočet jen jednoho, u zbylých budou uvedeny jen výsledky. Postup při výpočtu 

zbylých devíti je obdobný. Výsledky budou zaokrouhleny jen na tři platná čísla, přesnější 

výpočet není zapotřebí, neboť i vstupní hodnoty nejsou změřeny s vyšší přesností. Při výpočtu 

budou zanedbány hodnoty impedancí uzemnění u transformátorů. 

 

6.2.1 Síťový napáječ 

Podle kapitoly 5.10.1 vypočteme absolutní velikost sousledné impedance síťového napáječe 

   
     

     
  
 

 

Pro maximální zkratové proudy při třífázovém a dvoufázovém zkratu 

          
        

      
  

 
           

        
         

 

Jelikož UnQ > 35 kV a RQ(1) není znám, lze uvažovat RQ(1) = 0 a                  

       Ω. Impedanci je ještě zapotřebí přepočíst na 110kV úroveň 

                          
 

      
          

   

   
 
 

         
 

Zpětná složka impedance je rovna sousledné                                   

Netočivá složka impedance              . Pro výpočet nárazového zkratového proudu bude 

ještě vypočtena hodnota impedance      . Tato impedance bude vypočtena v souladu s metodou 

„c)“ podle kapitoly 5.8.2, vice viz. [6], pro síť s fr = 50 Hz se použije fc = 20 Hz pak 

              
  
 

      
     

    
      

            

Pro maximální zkratové proudy při jednofázovém zkratu 

       
        

      
  

 
           

        
         

 

Opět uvažujme                         Ω. Přepočtená impedance 
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Zpětná složka impedance je rovna sousledné                                   

Netočivá složka impedance              . Pro výpočet nárazového zkratového proudu bude 

ještě vypočtena hodnota impedance      .  

              
  
 

      
     

    
       

             

 

Složkové impedance síťového napáječe, přepočtené na 110kV  

               [Ω]        [Ω]      [Ω] 

3f,2f zkrat j1,25 0 j0,5 

1f zkrat j1,35 0 j0,54 

Tabulka 6-4 Složkové impedance síťového napáječe 

6.2.2 Vedení 

Zpětná složka impedance vedení je rovna sousledné.  

                                    

                                      

                                         

                                         

                                               

Pro výpočet nárazového zkratového proudu bude určena ekvivalentní impedance      

               
  
 

      
     

    
         

                                         

 

Složkové impedance vedení, vztažené k napětí 110kV 

                                   [Ω] 

L5501 1,36+j2,97 2,18+j8,02 1,36+j1,188 

L5502 1,36+j2,97 2,18+j8,02 1,36+j1,188 

L5503 1,22+j2,91 2,03+j7,83 1,22+j1,164 

L5504 0,22+j0,70 0,43+j1,85 0,22+j0,28 

L5509 1,08+j2,42 1,74+j6,53 1,08+j0,968 

L5572 0,12+j0,38 0,24+j1,00 0,12+j0,152 
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L5573 0,12+j0,38 0,24+j1,00 0,12+j0,152 

L5574 2,55+j5,74 4,11+j15,50 2,55+j2,296 

L567 5,87+j12,35 9,10+j33,47 5,87+j4,94 

L568 3,97+j8,72 6,31+j23,54 3,97+j3,488 

Tabulka 6-5 Složkové impedance vedení 

6.2.3 Generátory 

Výpočet bude proveden jen pro generátor s označením G1 

Odpor vinutí statoru bude zanedbán RG = 0. Pro turbogenerátor lze uvažovat  

  
     

  . Nejprve je zapotřebí určit hodnotu rázové reaktance generátoru ( 5-60 ) 

    
   

 

   
 

     

       
                           

 

  
     

                            

Pak pro souslednou zkratovou impedanci generátoru G1 podle ( 5-58 )  

          
                 

Pro výpočet nárazového zkratového proudu je doporučeno použít hodnotu fiktivní rezistance 

          
                        pak 

            
                      

Impedance     je zapotřebí přepočíst pomocí součinitele KG ( 5-59 ) 

   
  

   

    

    
         

 
    

    
 

   

                 
        

 

A korigované impedance  

                                    

                                                        

Tyto impedance je ještě zapotřebí přepočíst na úroveň 110 kV 

                  
          

   

 
 
 

                                                    
 

                    
                   

   

 
 
 

                 
 

Hodnota zpětné zkratové impedance generátoru              , pro netočivou impedanci platí 

podle zadání          

Pro výpočet nárazového zkratového proudu bude určena ekvivalentní impedance      
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Složkové impedance synchronních generátorů, korigované hodnoty, přepočtené na 110 kV 

 G1 G2 G3 G4 G5 G6 

              

[Ω] 
j203,7 j178,8 j268,2 j167,0 j47,4 j51,8 

               
1) 

[Ω] 
14,3+j203,7 12,5+j178,8 18,8+j268,3 11,7+j167 3,36+j47,4 3,70+j51,8 

       [Ω]             

   0,9789 0,9805 0,9481 0,9850 0,9811 0,9517 

     [Ω] 14,3+j81,48 12,5+j71,52 18,8+j107,32 11,7+j66,8 3,36+j18,96 3,7+j20,72 

1)      hodnoty impedanci s fiktivní rezistancí, pro výpočet nárazového zkratového proudu 

Tabulka 6-6 Složkové impedance synchronních generátorů 

Při dalších výpočtech bude počítáno jen s     , pokud by výpočtem nebyly zjišťovány 

hodnoty nárazového zkratového proudu ip, bylo by možné počítat s hodnotami    . 

6.2.4 Transformátory 

 Dvouvinuťové transformátory T114, T115 

Výpočet podle kapitoly 5.10.2 

    
       

       
      

      

      
          

 

Dále podle ( 5-47 ), ( 5-48 ), ( 5-49 ) 

   
       

    
 
     

 

       
 

  

    
 
       

      
         

 

   
   

    
 
     

 

       
 

      

    
 
       

      
           

 

      
    

                                 
 

Korekční součinitel ( 5-50 ), kde xT podle ( 5-51 ), přičemž            

        
    

       
     

   

          
        

 

                                                          

                                                    

Pro hodnotu zpětné složky impedance transformátoru platí              , pro dané zapojení 

pro hodnotu netočivé zkratové impedance transformátoru viděnou ze sítě 110 kV platí        

                                              , náhradní schéma viz. [12], [9]. 

Pro výpočet nárazového zkratového proudu bude určena ekvivalentní impedance      
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Složkové impedance dvouvinuťových transformátorů, vztažené k 110 kV 

               [Ω]        [Ω]      [Ω] 

T114 3,988 + j52,03 5,982 + j78,05 3,988 + j20,812 

T115 1,557 + j32,62 2,334 + j48,93 1,557 + j13,048 

Tabulka 6-7 Složkové impedance dvouvinuťových transformátorů 

 Trojvinuťové transformátory T401, T402 

        
       

       
 

      

       
          

 

        
       

       
 

      

       
          

 

        
       

       
 

      

       
          

 

 

                
         

                           

                
         

                           

                
         

                           

Korekční součinitel ( 5-53 ), kde xT podle ( 5-51 ), přičemž                a obdobně 

pro zbylé dvě strany 

           
    

            
     

   

            
        

  

           
    

            
     

   

            
        

 

           
    

            
     

   

            
        

 

Pak impedance vztažené ke straně MV tedy 110 kV ( 5-52 ) 

         
       

    
  

       

    
 

     
 

       
                

       

           
 (0,0764+j6,032)Ω  
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Korigované hodnoty 
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A pro hodnoty sousledných impedancí v náhradním schématu bude platit ( 5-54 ) 

       
 

 
                                             

 

       
 

 
                                             

 

       
 

 
                                             

 

Transformátory T401 a T402 mají stejné parametry, hodnoty impedancí budou tedy pro oba 

stejné, náhradní schéma zapojení viz. [9]. 

Výpočet      pro jednotlivé impedance trojvinuťového transformátoru obdobně jako pro 

dvouvinuťový transformátor. 

Složkové impedance trojvinuťových transformátorů, vztažené k 110 kV, T401=T402 

                  

         [Ω]          [Ω]          [Ω] 

0,043 + j12,55 0,03 - j6,744 0,13 + j34,85 

       [Ω]        [Ω]        [Ω] 

0,04 + j5,02 0,03 – j2,698 0,13 + j13,94 

Tabulka 6-8 Složkové impedance trojvinuťových transformátorů 

 

6.3 Zadání a cíl výpočtu zkratových proudů v části sítě 110 kV 

Cílem výpočtu bude stanovit počáteční souměrné rázové zkratové proudy a nárazové 

zkratové proudy na přípojnicích Otrokovice, Mladcová, Slušovice, Vsetín, Svit ve schématu 

Obrázek 6-1. Výpočet bude proveden pro třífázové, dvoufázové, dvoufázové-zemní a 

jednofázové zkratové poruchy. Dále se bude uvažovat síť podle Obrázek 6-1 napájená 

z nadřazené sítě Q 400 kV pouze přes jeden transformátor T401 a v druhém případe bude síť 

napájena dvěma transformátory T401 a T402. Názorný postup výpočtu bude proveden pro 

jednotlivé typy poruch jen jednou, zbylé výpočty budou obdobné. Výpočtem budou stanoveny 

maximální zkratové proudy, v souladu s Tabulka 5-3 c = 1,1. 

Parametry jednotlivých prvků byly vypočteny v kapitole 6.2. Značení prvků při výpočtu 

bude následující např. sousledná impedance vedení L5503 označena jako            atp., případné 

další dolní číselné indexy              nebudou již značit souslednou, zpětnou, popř. netočivou 

složku impedance. Parametry jednotlivých prvků shrnují Tabulka 6-4, Tabulka 6-5, Tabulka 

6-6, Tabulka 6-7, Tabulka 6-8. 
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6.4 Příklad výpočtu zkratových proudů v síti 110 kV 

V příkladu výpočtu bude výpočet proveden pro síť napájenou jen jedním transformátorem 

T401.   

 

6.4.1 Trojfázový zkrat na přípojnici v rozvodně Vsetín 

Pro třífázový zkrat na přípojnici Vsetín je možno sestrojit následující schéma zkratového 

obvodu s ekvivalentním napěťovým zdrojem v místě zkratu E  

Obrázek 6-2 Schéma zkratového obvodu při třífázovém zkratu na přípojnici Vsetín 

Nejprve vypočteme napětí ekvivalentního napěťového zdroje ( 5-2 ) 

  
    

  
 

          

  
         

( 6-1 ) 

Výsledná sousledná zkratová impedance, po zjednodušení zapojení  

      
                 

                 
         

                                  

                              
         

                            

Kde                                            a  
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A dále                                  

 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

           
 

 

           
  

 
 

           
 

 

         
 

 

          
 

 

         
 

                           

        
                   

                   

 
                             

                         
                    

     
                     

                     
 

          

 
               

     
                                

                              
 

                                     

                                 
                  

Pak pro velikost počátečního souměrného rázového zkratového proudu ( 5-16 ), ( 6-1 ) 

       
  

 
 

     
 

     

               
                    

Pro výpočet nárazového zkratového proudu je zapotřebí nejprve určit poměr R/X, jedná se o 

síť se společnou cestou zkratového proudu s paralelními R-L-Z větvemi, proto při určeni poměru 

R/X budeme postupovat podle kapitoly 5.8.2 a tedy sestrojíme náhradní schéma shodné s 

Obrázek 6-2 s impedancemi    , metoda c), vypočtenými v kapitole 6.2. Po zjednodušení 

zkratové impedance obdobně jak bylo naznačeno výše, obdržíme 

    
                   

                   

       
                                  

                              
                

                   

Pak  

 

 
 

  

  
 
  
 

 
      

      
 
  

  
       

A z ( 5-38 ), ( 5-37 ) 

                                             ( 6-2 ) 
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6.4.2 Dvoufázový zkrat na přípojnici v rozvodně Vsetín 

Obrázek 6-3 Schéma zkratového obvodu při dvoufázovém zkratu na přípojnici Vsetín 

Pro hodnoty zpětných impedancí jednotlivých prvků platí              , schéma zpětné 

složky zkratové impedance je identické se schématem složky sousledné, proto bude pro 

výslednou zpětnou impedanci platit                                (hodnota vypočtená v 

6.4.1) a dále pro hodnotu počátečního souměrného rázového zkratového proudu ( 5-21 ), ( 6-1 ), 

(zkrat ve fázích BC, zkratový proud ve fázi C) 

       
  

 
      

           
 

          

                   
                 

Při výpočtu nárazového zkratového proudu je dovoleno použít stejného součinitele κ jako pro 

třífázový zkrat ( 6-2 ) 
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6.4.3 Dvoufázový zemní zkrat na přípojnici v rozvodně Vsetín 

 

Obrázek 6-4 Schéma zkratového obvodu při dvoufázovém zemním zkratu na přípojnici Vsetín 
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Velikosti sousledné a zpětné zkratové impedance byly vypočteny v kapitole 586.4.2, pro 

výpočet zkratových proudů je zapotřebí stanovit velikost netočivé složky impedance 

      
                 

                 
         

                                  

                              
         

                             

Kde                  
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A dále                          

        
                   

                   

 
                             

                         
                    

        
                     

                     
 

      

 
              

     
                                

                              
 

                                     

                                 
                    

Pak pro počáteční rázový zkratový proud (zkrat ve fázích BC, zkratový proud ve fázi C) 

 ( 5-29 ) 

        
  

     
                         

                                   

 

 
                                                     

                                                                         
 

        
  

                

Při výpočtu nárazového zkratového proudu je dovoleno použít stejného součinitele κ jako pro 

třífázový zkrat ( 6-2 ) 

                   
  
                              

 

 

 

 



Použitá literatura  

 

61 

6.4.4 Jednofázový zkrat na přípojnici v rozvodně Vsetín 

 

Obrázek 6-5 Schéma zkratového obvodu při jednofázovém zkratu na přípojnici Vsetín  
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A dále pro hodnotu             platí stejný výpočet, jak byl uveden v kapitole 6.4.1, s tím, 

že je zapotřebí použít souslednou impedanci síťového napáječe         namísto         pak 

      
                 

                 
         

                                 

                              
         

                            

Hodnota netočivé složky zkratové impedance je stejná jak pro dvoufázový zemní zkrat 

                         

A počáteční souměrný rázový zkratový proud ( 5-34 ) 

       
  

 
   

                 
 

       

                                   
                  

Při výpočtu nárazového zkratového proudu je dovoleno použít stejného součinitele κ jako pro 

třífázový zkrat ( 6-2 ) 

                  
  
                            

 

6.5 Shrnutí výsledků výpočtu zkratových proudů v části sítě 110 kV 

 Mladcová Otrokovice Slušovice Svit Vsetín 

      
1),3)

 [Ω] 0,3463+j6,4368 0,1201+j5,9414 2,3722+j10,9483 0,3856+j6,5593 3,4370+j13,0987 

      
2),3)

 [Ω] 0,3466+j6,5074 0,1215+j6,0121 2,3725+j11,0162 0,3858+j6,6265 3,4373+j13,1666 

    [Ω] 0,3440+j2,5753 0,1169+j2,3829 2,3695+j4,3801 0,3833+j2,6240 3,4338+j5,2407 

      [Ω] 0,4848+j3,9232 0,066+j2,3078 3,7296+j16,1099 0,5630+j4,2894 5,3429+j21,9438 

κ 1,8549 1,944 1,5320 1,8424 1,4666 

    
  

 [A]                                                                            

    [A] 28429,2 32319 13511 27702 10699,6 

    
  

 [A]                                                                 

        24620 27989 11701 23991 9266 

     
  
                                                                           

         30617 39013 12726 29369 10025,1 

    
  
                                                                               

        32389 40192 11621 31039 8728,8 

1) Impedance pro výpočet 3f, 2f a 2fE zkratového proudu 

2) Impedance pro výpočet 1f zkratového proudu 

3)             

Tabulka 6-9 Zkratové proudy v síti 110 kV napájené jedním transformátorem T401 
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 Mladcová Otrokovice Slušovice Svit Vsetín 

      
1),3)

 [Ω] 0,3167+j4,3241 0,0567+j3,7402 2,3425+j8,8355 0,3617+j4,4687 3,4074+j10,9859 

      
2),3)

 [Ω] 0,3165+j4,4018 0,0577+j3,8211 2,3424+j8,9132 0,3613+j4,5455 3,4072+j11,0636 

    [Ω] 0,3153+j1,7299 0,0550+j1,4988 2,3408+j3,5347 0,3603+j1,7880 3,4051+j4,3953 

      [Ω] 0,4796+j2,9459 0,0322+j1,1961 3,7244+j15,1327 0,5636+j3,3442 5,3376+j20,9666 

κ 1,8075 1,9578 1,4627 1,7895 1,4068 

    
  

 [A]                                                                          

    [A] 41187 51709 15809 39435 12083 

    
  

 [A]                                                                  

        35669 44781 13691 34152 10465 

     
  
                                                                         

         43062 64988 14778 40472 11280 

    
  
                                                                              

        45392 65645 12745 42426 9312 

1) Impedance pro výpočet 3f, 2f a 2fE zkratového proudu 

2) Impedance pro výpočet 1f zkratového proudu 

3)             

Tabulka 6-10 Zkratové proudy v síti 110 kV napájené dvěma transformátory T401a T402 
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 Mladcová Otrokovice Slušovice Svit Vsetín 

     
   [A] 10837 11756 6236 10632 5159 

     
   [A] 16113 18676 7643 15582 6074 

     
       9385 10181 5400 9207 4468 

     
       13954 16174 6619 13495 5260 

      
       11672 14191 5874 11272 4834 

      
       16846 23472 7144 15992 5670 

     
       12347 14620 5364 11912 4209 

     
       17758 23709 6161 16764 4681 

      

          28429 32319 13511 27702 10700 

          41187 51709 15809 39435 12083 

          24620 27989 11701 23991 9266 

          35669 44781 13691 34152 10465 

           30617 39019 12726 29369 10025 

           43062 64988 14778 40472 11280 

          32389 40192 11621 31039 8729 

          45392 65645 12745 42426 9312 

T1 jeden síťový transformátor 400/110 kV, T2 dva síťové transformátory 400/110 kV 

Tabulka 6-11 Zkratové proudy v části sítě 110 kV 
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7 ZÁVĚR 
Tato práce si kladla za cíl případnému čtenáři poskytnou náhled do oblasti problematiky 

elektrických zkratů a následně jej stručně seznámit s možnou metodou výpočtu zkratových 

proudů. Práci by se dalo rozdělit do určitých ucelených statí.  

První z nich pojednává obecně o elektrizačních soustavách, poruchách v nich se 

vyskytujících, příp. o přechodných dějích. Zde se čtenář poprvé dovídá, že elektrický zkrat je 

poruchový elektromagnetický přechodový děj a nastává v důsledku náhlého zmenšení impedance 

elektrického obvodu.  

V další části je čtenář vtáhnut hlouběji do problematiky zkratů a dovídá se, že elektrický 

zkrat nasává nejčastěji v důsledku přepětí na elektrických vedeních, stárnutím izolačních zařízení, 

výrobními vadami elektrických zařízení či v důsledku nedbalosti a nepozornosti obsluhy 

elektrických zařízení aj. Zkratová porucha je obecně provázena velkými proudy (mnohonásobně 

převyšujícími proudy provozní) a poklesem napětí v dané síti. Především velké zkratové proudy 

mají za následek vznik mechanických sil v okolí vodičů, které jsou těmito proudy taktéž ohřívány 

mnohdy na vysoké teploty, které mohou překročit hodnotu, při které dochází až k roztavení 

elektrických vodičů. Hlavními zdroji zkratového proudu jsou synchronní generátory, které 

pokrývají prakticky většinu spotřeby elektrické energie při normálním provozu a tak k odvození 

časového průběhu zkratového proudu je zapotřebí soustředit hlavní část pozornosti právě na 

rozbor a matematický popis synchronních generátorů (obecně lze dojít k diferenciálním 

rovnicím). Časový průběh zkratového proudu se liší od průběhu proudu za běžného provozu 

především velikostí amplitudy. Kmitočet zůstává stejný. Další odlišnost vyplývá ze skutečnosti, 

že se jedná o přechodný děj a ty často bývají charakterizovány časovými konstantami, se kterými 

dochází postupně ke změně veličin, v případě zkratů se jedná o exponenciálně zanikající složky. 

Na průběhu zkratového proudu lze tento fakt pozorovat nejlépe u blízkých zkratů (zanikání 

rázové a přechodné složky), které vznikly v okamžiku průchodu napětí nulou a mají tedy 

vyvinutu maximální stejnosměrnou složku, která taktéž s plynoucím časem zanikne. 

Začátkem „řekněme třetí části“ této práce je zapotřebí upozornit na fakt, že problémy spojené 

s účinky zkratových proudů zaujaly své postavení především v oblasti výpočtu a dimenzování 

elektrických zařízení či v oblasti vhodného návrhu a nastavení elektrických ochran elektrických 

zařízení. Z výše uvedeného by mělo být zřejmé, že je našim cílem zkratovou poruchu v co 

nejkratším čase odpojit od zdrojů elektrické energie a zamezit tak následkům zkratů. Obecný 

popis zkratů lze nalézt v mnohé literatuře a to především odvození rovnice pro časový průběh. 

V reálných podmínkách je ovšem odvození rovnice časového průběhu zkratového proudu značně 

náročné a nepraktické. Proto již od počátků elektrifikace věnovalo mnoho energetiků svoji 

pozornost hledání různých zjednodušení a postupů tak, aby nalezli pokud možno relativně 

přesnou a jednoduchou metodu k tomu, jak popsat zkratové proudy. Jednou z možných a 

normalizovaných metod se zabývá norma ČSN EN 60909.  

Následující a také nejobsáhlejší část této práce se věnuje právě normě ČSN EN 60909 [6]. 

Tato norma se zabývá výpočtem zkratových proudů ve trojfázových střídavých soustavách 

metodou ekvivalentního napěťového zdroje v místě zkratu. Toto zjednodušení nám umožňuje při 

výpočtech neuvažovat vliv zatížení, buzení generátorů, vliv různých poloh přepínačů odboček 

transformátorů atp. Jelikož se v praxi v trojfázových soustavách vyskytují zkratové poruchy i 

jednofázové a dvoufázové, které vytvářejí nesymetrii, norma dále vychází z metody rozkladu 

nesouměrných soustav do souměrných složek, což nám umožní i poměrně jednoduché řešení 
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těchto nesouměrných zkratových poruch. Tuto metodu lze použít i pro souměrné trojfázové 

zkraty. Podle této normy lze stanovit výpočtem jen charakteristické hodnoty zkratového proudu, 

které nám pro vhodné navržení elektrických zařízení a nastavení ochran postačují. Samotný 

postup výpočtu podle této normy lze jednoduše shrnout jako použití Ohmova zákona na daný 

zkratový obvod. Jedná se tedy o sestavení zkratového obvodu, výpočet impedancí jednotlivých 

prvků zkratového obvodu, následné zjednodušení obvodu, výpočet počátečního rázového 

zkratového proudu a případné následné výpočty. Např. nárazového zkratového proudu při 

dimenzovaní na silové účinky zkratového proudu, nebo např. výpočet ekvivalentního 

oteplovacího zkratového proudu pro následný výpočet minimálního průřezu elektrického vodiče, 

při kterém již nedojde k překročení dovolených hodnot oteplení, příp. výpočet souměrných 

vypínacích proudů potřebných k volbě vhodných výkonových vypínačů atp. Pro výpočet 

impedancí zkratového obvodu norma [6] zavádí určité specifické vztahy a pravidla. Výpočet 

podle této normy je dostatečně přesný v sítích s kmitočtem 50 i 60 Hz. 

V předposlední části této práce si může čtenář prohlédnout ukázkový příklad výpočtu podle 

pravidel zavedených normou ČSN EN 60909. Příklad se skládá z velice jednoduché izolované 

sítě, která je napájena synchronním generátorem, daný příklad by mohl představovat např. 

průmyslový objekt s vlastním zdrojem elektrické energie. V příkladu je proveden výpočet 

jednofázového a trojfázového zkratu.  

Poslední část této práce se věnuje výpočtu počátečních souměrných rázových zkratových 

proudů a nárazových zkratových proudu v části distribuční sítě 110 kV. Podklady pro výpočet 

byly poskytnuty společností E.ON ČR s.r.o. panem Ing. P. Jandou. Výsledek výpočtu je shrnut v 

Tabulka 6-11. Výpočet byl proveden pro zkraty na přípojnicích v jednotlivých rozvodnách a 

dále pro síť napájenou z nadřazené rozvodné sítě jedním a dvěma transformátory 400/121 kV. 

Lze tedy z výsledků porovnat rozdíl proudů. Jednoduchou úvahou lze dospět k tomu, že při 

napájení sítě dvěma transformátory, dojde k poklesu celkové impedance zkratového obvodu 

(paralelní kombinace T401//T402) a tedy z Ohmova zákona musí obvodem protékat větší proud. 

Tento odhad byl samozřejmě prokázán výpočtem. Z výsledku je taktéž patrné, že proudy při 

poruše blíže napájecí síti, nebo výrobně ve Svitu, dosahují mnohem větších hodnot než například 

poruchové proudy v rozvodně Vsetín. Výpočtem byly dále stanoveny nárazové zkratové proudy 

v jednotlivých rozvodnách. Těch je možno použít pro návrh mechanických odolností jednotlivých 

zařízení daných rozvoden. Z výsledků je dále patrné, že nejhorší poruchou pro danou konfiguraci 

sítě je převážně porucha jednopólová (ovšem proudy při třípólové a dvoupólové zemní poruše se 

od ní příliš neliší). Naopak jako nejméně nepříznivou poruchu lze označit poruchu dvoupólovou. 

Výsledky výpočtu se můžou ovšem od skutečných proudů do jisté míry lišit a to z důvodů: při 

výpočtu byly zanedbány impedance přípojnic a ostatních zařízení rozvoden, které ovšem taktéž 

tvoří součást zkratového obvodu. Dále byly při výpočtu zanedbány impedance uzemnění 

transformátorů. Při výpočtu byly mezivýsledky zaokrouhlovány. Tyto a jiné okolnosti snižují 

přesnost výpočtu. Ovšem je dobré uvědomit si, že např. zanedbání určitých impedancí ve 

výsledku vede jen k vyšším hodnotám proudů a tedy skutečné proudy budou pravděpodobněji 

ležet pod úrovní proudů stanovených výpočtem. 

Závěrem je ještě zapotřebí zdůraznit, že výpočet zkratových proudů podle zmiňované normy 

je proveden s určitými zjednodušeními a vztahy pro výpočet impedancí uvedených normou jsou 

do jisté míry získané tak, aby se pokud možno co nejlépe blížily skutečnosti (např. zavedení 

korekčních součinitelů pro transformátory, generátory atp.). Další zjednodušení např. předpoklad 

neměnnosti zkratového obvodu v průběhu zkratu, neměnnost typu zkratové poruchy - 

jednofázová může přejít v dvoufázovou či trojfázovou atp. 
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