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Abstrakt

ABSTRAKT

Tato práce se zabývá rozborem problematiky návrhu konfigurace napájecí sítě průmyslového 
podniku. Mezi hlavní úkoly návrhu patří zvolit vhodné schéma konfigurace, jmenovité napětí, 
způsob  kompenzace,  způsob  potlačení  energetického  rušení  a  další  náležitosti  tak,  aby 
vyhovovaly charakteru a požadavkům průmyslového podniku. 

Důležitým bodem návrhu  je  zabezpečit  neovlivnění  nadřazené  distribuční  sítě.  Jedním z 
opatření  proti  ovlivnění  sítě  je  kompenzace,  která  udržuje  účiník  v  předepsaných  mezích. 
Druhým opatřením je eliminace energetického rušení. Za nejvíce se projevující energetické rušení 
v průmyslových sítích se dá považovat  vyšší harmonické,  kolísání a nesymetrie napětí.  Práce 
nabízí  přehled  možností  kompenzace  a  způsobů  eliminace  jednotlivých  druhů  energetického 
rušení.     

   

KLÍČOVÁ SLOVA: Průmyslová  síť,  stupeň  zabezpečenosti  dodávky  elektrické  energie, 
kompenzace jalového výkonu, energetické rušení

ABSTRACT

This master-thesis  analyzes  issues of suggestion configuration of power supply network of 
industrial business. The option of the scheme of the configuration, the voltage level, the way of 
compensation of the reactive power, the way of the suppretion of the energetic  interference and 
other  requirements  is  included in the  main  tasks.  This  option  has  to  be convenient  with the 
requirements of the industrial business.

The  important  point  of  this  proposal  is  to  prevent  the  influence  of  the  superordinate 
distribution network. The compensation which keeps the power factor  in the prescribed limits is 
one  of  the  precautions  against  the  influencing  of  the  network.  The  second precaution  is  the 
elimination of energetic interference. The higher voltage, the fluctuation and the asymmetry of 
the voltage are the interferences which have the biggest impact on the industrial networks. The 
master-thesis offers the summary of the possibilities and ways of the elimination of the basic 
elements of the energetic interference.

KEY WORDS: Industrial network, degree of security of energy supply,  power factor 
correction, energy interference
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Návrh konfigurace napájecí sítě rozsáhlého strojírenského podniku

 1. ÚVOD
Lze si položit otázku: „Proč se zabývat konfiguraci napájecí sítě?“. Odpověď je jednoduchá, 

finance. V dnešní době je hodně důležitá ekonomická stránka věci. K čemu by byla firma, která 
by všechny finanční prostředky utopila, buď v nákladech na energie, které by se ztrácely, nebo v 
nákladech na opravy zařízení, která se poškodí energetickým rušením, či pokutami za ovlivnění 
nadřazené  soustavy?  Správná  konfigurace  napájecí  sítě  ušetří  peníze,  prodlouží  životnost 
zařízením, selektivně omezuje rozsah výpadku elektrické energie a má další nesporné výhody.

Dnešní  doba  nabízí  širokou škálu  možností  a  prostředků,  jak  provést  návrh  konfigurace 
napájecí sítě tak, aby tato síť byla co nejspolehlivější,  ekonomicky nejvýhodnější,  flexibilní  a 
přizpůsobivá do budoucnosti a aby v napájecí síti byla co nejméně omezována nebo poškozována 
zařízení v ní zapojená.

Tato práce je jakýmsi průvodcem, jak by měla taková napájecí síť vypadat a jak by měla 
správně fungovat. Zabývá se problematikou struktury napájecí sítě, jejíž volba  závisí na  rozsahu 
podniku, stupni zabezpečenosti dodávky, napěťových úrovní a na rozdělení zařízení do skupin, 
např. podle náchylnosti na energetické rušení. 

Další oblastí, o které bude zmínka, je problematika dimenzování jednotlivých komponent. Je 
potřeba je navrhnout jak na provozní podmínky, tak i na podmínky při nejtěžších zkratech. Další 
oblastí zájmu je problematika  kompenzace jalového výkonu a eliminace energetického rušení 
(vyšší harmonické, kolísání napětí, nesymetrie napětí atd.). Je kladen důraz na prostředky, jimiž 
je možné provést kompenzaci jalového výkonu (bezkontaktní spínané kompenzátory, aktivní a 
pasivní  filtrační  jednotky 
atd.)  nebo  eliminaci 
energetického  rušení 
(aktivní  filtry,  pasivní 
filtry,  statické 
kompenzátory  atd.).  Tyto 
prostředky  lze  kombinovat 
tak,  aby  byly  splněny 
všechny nutné podmínky k 
ekonomickému  a  k 
bezporuchovému  provozu 
dané průmyslové sítě.    
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Návrh konfigurace napájecí sítě rozsáhlého strojírenského podniku

 2. OBECNÁ SPECIFIKA PRŮMYSLOVÝCH SÍTÍ 
Průmyslové  sítě  jsou  sítě  navazující  na  veřejnou  distribuční  síť  a  plní  funkci  rozvodu 

elektrické  energie  v  průmyslových  závodech.  V  porovnání  s  veřejnými  distribučními  sítěmi, 
zásobujícími obyvatelstvo a služby,  je největší rozdíl v charakteru odběrů. Odběry průmyslových 
závodů mají  koncentrovaný charakter (počet odběrů/km2) a také je zde značný výskyt spínání 
spotřebičů o velkých výkonech. Je zde zvýšená pravděpodobnost výskytu energetického rušení 
jako  např.  vyšší  harmonické,  kolísání  napětí,  nesymetrie  napětí  apod.  Dále  je  s  vysokou 
pravděpodobností nutná kompenzace jalového proudu na účiník cos ϕ = 0,95 – 1. 

Vzhledem k rozmanitosti průmyslu jsou u každého podniku jiné problémy, které jsou potřeba 
řešit  při  návrhu.  U  jednoho  např.  může  být  značný  výskyt  energetického  rušení,  u  druhého 
nutnost  kompenzace  a  u  třetího  kombinace  různých faktorů.  Proto  když padne  rozhodnutí  o 
výstavbě  nového  průmyslového  areálu  nebo  o  rekonstrukci  stávajícího  závodu,  je  potřeba  z 
hlediska napájecí sítě zhotovit takový návrh, který bude  charakter závodu respektovat. Tento 
charakter je obvykle dán:

– stupněm zabezpečenosti dodávky

– velikosti instalovaného výkonu

– jmenovitým napětím spotřebičů

– zkratovými poměry

– charakterem spotřebičů (energetické rušení, účiník atd.)

– způsobem provozu technologického zařízení (manipulace, regulace) 

Dále při návrhu je třeba postupovat podle motta „levně, ale kvalitně“, protože technické a 
provozní (ekonomické) požadavky si často navzájem odporují, a proto se musí mezi nimi hledat 
optimální kompromis. 

Mezi provozní požadavky lze zařadit: 

– malé  investiční náklady

– malé provozní náklady (údržba, ztráty, opravy, ....)

– bezpečnost osob

A mezi technické:

–  vysoká provozní spolehlivost

– přehlednost

– vyloučení rušivých vlivů

– snadná rozšiřitelnost

– snadné vyhledávání poruch a jejich odstranění

– snadná přizpůsobivost při změnách technologie
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Návrh konfigurace napájecí sítě rozsáhlého strojírenského podniku

 2.1. Napěťové hladiny
Pro průmyslové sítě je možné použít různé napěťové hladiny používané v ČR, viz tab.1. [2] 

Návrh se dá rozdělit na dvě části – na návrh vstupního napájecího napětí a na volbu napěťových 
úrovní napájení závodu. Volba vstupního napájecího napětí závisí na výpočtovém zatížení celého 
průmyslového  závodu, vzdálenosti od stávajících el. stanic, rezervě výkonu apod. Naopak volba 
napěťových úrovní napájení  závisí  na jmenovitých hodnotách použitých spotřebičů 6kV, 3kV 
nebo 0,4kV.

Nejvyšší napětí 
pro zařízení [kV]

Jmenovité napětí 
sítě [kV]

- 0,4

3,6 3

7,2 6

12 10

24 22

40,5 35

Tab. 2-1 Normalizovaná napětí použitelná pro průmyslové sítě v ČR [2]

 2.2. Stupeň zajištění dodávky elektrické energie

Podle § 16112 normy [3] jsou dány tři stupně zajištění dodávky elektrické energie a to:  

a) „Dodávky 1. stupně jsou dodávky, které musí být zajištěny za každých okolností, jelikož  
jejich přerušení může způsobit  buď ohrožení lidských životů (např. čerpadla požární  
vody  a  výtahy  určené  k  evakuaci  osob  a  materiálu)  nebo velké  národohospodářské  
ztráty znehodnocením výroby, zničením zařízení, zastavením důležitých strojů sloužících  
k udržování technologického procesu,  které značně převyšují  náklady na zajištění  1.  
stupně;  rozhodnutí,  že  jde  o  dodávku  1.stupně,  je  třeba  podložit  náležitým  
technickoekonomickým zdůvodněním“

b) „Dodávky 2. stupně jsou dodávky, které mají být pokud možno zajištěny, jelikož jejich  
přerušení a zastavení  důležitých strojů může způsobit   jen podstatné zmenšení,  nebo  
zastavení výroby (aniž při tom nastane ohrožení osob).“

c) „Dodávky 3. stupně jsou dodávky, které nemusí být zajišťovány zvláštními opatřeními." 

1. stupeň dodávky elektrické energie lze charakterizovat dle § 16112 normy [3] tak, aby bylo 
zajištěno napájení ze dvou na sobě nezávislých zdrojů1)  2), z nichž každý musí mít dostatečný 
výkon, aby při vypadnutí jednoho zdroje byly zajištěny dodávky 1. stupně. Porucha na kterékoli 
napájecí soustavě musí být ihned vhodně signalizována. 

______________________________________________________________________________________________

Poznámky:

1) Dva zdroje jsou nezávislé, tehdy když poškození nebo vypnutí jednoho zdroje nemá za následek vypnutí 
druhého zdroje.

2) Za dva nezávislé napájecí zdroje se nepovažuje připojení na dva transformátory napájené z jedné rozvodné 
soustavy. 
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Pokud jsou oba zdroje v závodě spojeny paralelně, je nutné při poruše jednoho zdroje ihned 
paralelní provoz rozpojit - buď pomocí automatiky nebo zásahem obsluhy. Tam, kde jde u těchto 
dodávek o poměrně malé výkony, může být jako druhý napájecí zdroj použito záložní soustrojí se 
spalovacím motorem, akumulátorovými bateriemi apod.

Oproti 1. stupni je 2. stupeň zajištění dodávky el. energie dle [3] zajištěn pouze tak, aby byla 
zajištěna vzájemná záloha napáječů a transformátorů bez dalších investic. Za dostatečné jištění se 
většinou  považuje  připojení  napájení  aspoň  na  dva  transformátory  nebo  na  dvě  skupiny 
transformátorů. 

Pro 3. stupeň zajištění dodávky stačí přípojení napájení na jeden zdroj (přívod) bez dalšího 
zvláštního zajištění.

 2.3. DIMENZOVÁNÍ, SOUDOBOST (BILANCE ČINNÉHO VÝKONU), 
ZKRATOVÁ ODOLNOST

 2.3.1.  Dimenzování
Při  dimenzování  elektrických  zařízení  a  vodičů  je  potřeba  dodržovat  tyto  hlavní  zásady 

dimenzování a ty jsou.

• Hospodárnost zařízení

• Mechanická pevnost 

• Provozní teplota 

• Odolnost proti dynamickým a tepelným účinkům zkratového proudu

• Ztráty výkonu a úbytky napětí v dovolených mezích

 2.3.2. Soudobost (bilance činného výkonu)
Při dimenzování elektrického rozvodu se vychází z výpočtového zatížení  Pp a výpočtového 

proudu Ip.  Při  návrhu  uvedených  veličin  je  potřeba  rozlišovat  pro  co  se  výpočtové  zatížení 
stanovuje [3]. Možnosti jsou následující:

•  Výpočtové zatížení pro výrobní provoz, objekt nebo závod jako celek

• Výpočtové zatížení pro skupinu spotřebičů

• Výpočtové zatížení pro jednotlivý spotřebič

    P p=β⋅P i                                                                                   (kW; -, kW) (2.1)

Koeficient  β je  koeficientem soudobosti  β nebo-li  koeficientem náročnosti.  A vyjadřuje, 
kolik zařízení pracuje současně. Je definován vztahem

    β=
Pmax

P i
                                                                                  (−; kW, kW) (2.2)

Existuje několik způsobu jak stanovit tento koeficient soudobosti β [5].
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 2.3.3. Zkratová odolnost
Zkratová odolnost se dá rozdělit do dvou kategorií  a to na elektrodynamickou odolnost a 

tepelnou  odolnost.  Elektrodynamická  odolnost  je  schopnost  elektrického  zařízení  odolávat 
působení  nárazového  zkratového  proudu.  Proti  tomu  tepelná  odolnost  je  schopnost  odolávat 
tepelnému  působení  zkratového  proudu.  Při  volbě  vhodného  zařízení  je  potřeba  při 
vyhodnocování  hlediska  dynamické  a  tepelné  odolnosti  vycházet  z  maximální  možného 
zkratového proudu, který se může v obvodu vyskytnout. To znamená, že se dimenzování provádí 
pro  typ  zkratu,  vyvolávající  největší  dynamické  a  tepelné  účinky.  Musí  se  počítat  s  vlivem 
synchronních kompenzátorů, synchronních a asynchronních motorů. 

Dynamická odolnost

Tuhé vodiče [4] se považují za dynamicky odolné proti působení zkratového proudu, pokud 
toto působení nevede k překročení přípustného namáhání vodičů a míst jejich upevnění. Pokud je 
v  praxi  překročeno  přípustné  namáhaní  při  zkratu,  dojde  k  poškození  vodičů  vlivem 
elektrodynamických sil.

Dynamická  odolnost  kabelů  a  zařízení  s  holými  vodiči  se  stanovuje  pro  podmínky  při 
třífázovém nebo dvoufázovém zkratu. 

Pro vyhodnocení dynamické odolnosti je potřeba stanovit síly, kterými na sebe působí vodiče 
při průchodu zkratového proudu. Následně se vypočte namáhání u tuhých vodičů (přípojnice) 
nebo tah u ohebných vodičů. Obě veličiny jsou rozhodujícím faktorem pro vyhovění systémů na 
dynamickou odolnost.  

Rovnoměrně rozložené síly podél rovnoběžných vodičů budou dány podle (2.3) Tyto síly 
závisí přímo na procházejícím proudu a na vzdálenosti mezi podpěrami, nepřímo na vzdálenosti 
mezi  vodiči.  Z  tohoto  vztahu  lze  vyvodit  opatření,  která  vedou  ke  snížení  působících  sil  a 
následného  namáhání  či  tahu.  A  to  je  zmenšení  vzdálenosti  mezi  podpěrami  a  zvětšení 
vzdálenosti mezi vodiči.    

    F=
μo

2⋅π
⋅i1⋅i2⋅

l
a

                                                                           (Ν; -, A, m) (2.3)

Pro  stanovení  namáhání  se  respektují  další  vlastnosti,  jako  je  způsob  podepření  vodičů 
(součinitel  β),  způsob  uložení  vodičů  na  podpěrách  (průřezový  modul  Z)  a  druh  zkratu 
( součinitelé  Vr Vσ).  

    σ=V σ⋅V r⋅β⋅
F⋅l
8⋅Z

                                                                           (Α; A, -, -) (2.4)

Tepelná odolnost   

Elektrická zařízení s izolovanou nebo neúčinně uzemněnou nulou je potřeba prověřovat na 
tepelnou  odolnost  při  třífázovém a  při  dvoufázovém.  Pokud se  jedná  o  elektrické  zařízení  s 
účinně uzemněnou nulou, provádí se kontrola na zkraty jako u zařízení s izolovanou nulou a 
navíc  ještě při jednofázovém zemním zkratu.      
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Pro tepelnou odolnost [5] je hlavním kritériem velikost ekvivalentního oteplovacího proudu. 
Jeho velikost je dána počátečním rázovým zkratovým proudem Ik

''  a součiniteli m, n pro časově 
závislé tepelné účinky stejnosměrné a střídavé složky.  

    I th= I k
' '
⋅√m+n                                                                            (Α; A, -, -) (2.5)

Výrobce udává u zařízení  omezující  ekvivalentní  oteplovací  proud Ithr a  příslušnou dobu 
trvání zkratu Tkr. Jedná se o jmenovité hodnoty. Slouží pro vyhodnocení tepelné odolnosti. Pro 
elektrická zařízení platí: 

    I th≤ I thr                    pro T k≤T kr                                            (Α; A, s, s)

                I th≤ I thr⋅√ T k

T kr

         pro T k≥T kr                                             (Α; A, s, s)
(2.6)

 2.4. Kompenzace (bilance jalového výkonu)

 2.4.1. Úvod do kompenzace
Řada elektrických spotřebičů [6]  provozovaných v elektrické  síti  odebírá  kromě činného 

výkonu také výkon jalový, ve většině případů induktivního charakteru. Zanedbáme-li další složky 
výkonu (deformační, pulzační a skrytý), můžeme definovat účiník odběru jako poměr výkonu 
činného P a zdánlivého S, tj. cos φ =P / S. Činný výkon je definován P = S ∙ cos φ a jalový výkon 
Q = S ∙ sin φ.

Kompenzací jalového výkonu pak rozumíme snížení odběru induktivního jalového výkonu 
pomocí dodatečných technických opatření na předepsanou hodnotu.

Pokud bude účiník menší než předepsaná hodnota cos ϕ = 0,95, mohou nastat tyto následky:

• zmenšení využití stávajících rozvodných zařízení (menší přenášený činný výkon) 

• zvětšení pořizovacích nákladů všech zařízení, dimenzovaných podle velikosti zdánlivého 
výkonu,  jako  jsou transformátory,  vypínače  a  další  spínací  zařízení,  jistící  přístroje  a 
ochrany, měřící přístroje apod.     

• zvětšení ztrát v rozvodu el. energie (neboť zkratový výkon přímo závisí na druhé mocnině 
velikosti jalového výkonu)

• zvětšení  úbytků  napětí  v  rozvodu  el.  energie  (zvětšení  kolísání  napětí  v  elektrizační 
soustavě)

• Špatný  účiník  má  nepříznivý  vliv  i  na  práci  v  elektrizační  soustavě,  neboť  zhoršuje 
spolupráce mezi elektrárnami při předávání velkých jalových výkonů, zhoršuje se stabilita 
přenosu el. energie, snižují se účinnosti alternátorů, transformátorů a dalších zařízení

Uvedené důsledky mají vliv i na velikost sazby za spotřebovanou el. energii, neboť rozvodné 
podniky uplatňují finanční postih velkoodběru pracující se špatným účiníkem.     

Výhody, kterých se dosáhne použitím správně navržené kompenzace. 

• zvětší se přenášený výkon 
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• zvětší se využití rozvodných zařízení

• zmenší se ztráty v rozvodu el. energie 

• Zlepší se napěťové poměry v soustavě i symetrie zatížení soustavy, což má za následek 
zlepšení stability provozu soustavy.

• Odpadne penalizace a je možno docílit snížení sazby, bonifikace za odebranou elektrickou 
energii.

 2.4.2. Současná legislativa
Podle energetického zákona č.458/2000 Sb. je povinnost trvale kompenzovat jalový odběr, 

je-li  účiník  jiný  než  uvádí  interval  cos ϕ = 0,95IND  a  ž cos ϕ = 1,0IND,  pokud  se  odběratel  s 
provozovatelem  příslušné  elektrizační  soustavy  nedohodne  jinak.  Účiník  se  vyhodnocuje  v 
každém  odběrném  místě,  v  němž  dochází  k  odběru  elektřiny  z  distribuční  soustavy  na 
napěťových hladinách VVN a VN. Za nedodržení těchto mezí mohou být uděleny odběratelům 
sankce. Tyto sankce se stanovují podle cenového rozhodnutí vydaného energetickým regulačním 
úřadem. Cenové rozhodnutí [7], které obsahuje aktuální sazby za nedodržení účiníku, je ze dne 
30. listopadu 2010.  

Pro měření jalové energie a pro účely výpočtu účiníku cos  ϕ se používají výsledky měření 
odběru činné a jalové energie ve shodných časových úsecích. Pro stanovení časového úseku u 
odběrných  míst  vybavených  měřením typu  A nebo  B podle  vyhlášky [8],  kterou  se  stanoví 
podrobnosti  měření  elektřiny  a  předávání  technických údajů, se použijí  hodnoty průběhového 
čtvrthodinového  měření  činné  a  jalové  energie.  Vyhodnocení  účiníku  u  odběrných  míst 
vybavených  měřením  typu  A  a  B  se  provádí  po  dobu  24  hodin  denně.  U  odběrných  míst 
vybavených  měřením  typu  C  podle  vyhlášky  [8]  se  účiník  vyhodnocuje  v  době  stanovené 
provozovatelem distribuční soustavy.

Z naměřených hodnot jalové energie3) 4) v kVArh a činné energie3) v kWh za vyhodnocované 
období v příslušném pásmu průběhového měření se vypočte příslušný tg  ϕ a k tomu příslušný 
účiník cos ϕ.

    tg φ=
EQ

E p
 (−; kVArh, kWh) (2.7)

Cenová přirážka je stanovena jako součin hodnot nejvyššího naměřeného čtvrthodinového 
výkonu za vyhodnocované období, ceny za rezervovanou kapacitu na příslušné napěťové hladině 
a odpovídající hodnoty přirážky 5), viz Příloha B, a jako součet ceny za použití sítí na příslušné 
napěťové hladině a ceny za silovou elektřinu podle tab.4-2 , vynásobený odpovídající hodnotou 
přirážky, viz Příloha B, a množstvím elektřiny za vyhodnocované období.

______________________________________________________________________________________________
Poznámky:

3) K naměřeným hodnotám induktivní jalové energie  se připočtou jalové ztráty transformátoru  naprázdno v 
kVArh uvedené v tabulce uvedené v příloze A, pokud nejsou jalové ztráty transformátoru kompenzovány a k 
činné energii činné ztráty transformátoru, je-li  umístěno měření na sekundární straně transformátoru. 

4) Pro získání jalových ztrát  se hodnoty z přílohy A vynásobí počtem hodin měření odběru jalové energie. 
Pokud skutečná hodnota jmenovitého výkonu transformátoru není uvedena v tabulce,  použije se hodnota 
jalových ztrát transformátoru o jmenovitém výkonu nejblíže nižším.

5) Pro stanovení ceny se hodnoty přirážek používají v % dělené 100
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Provozovatel 
distribuční soustavy

Pevná cena silové elektřiny v Kč/MWh pro 
vyhodnocení cenové přirážky za nedodržení 

smluvené hodnoty účiníku

ČEZ Distribuce a.s. 1 501

E-on Distibuce a.s. 1 567

PRE Distirbuce a.s. 1 570

Tab. 2-2 Tabulka cen silové elektřiny pro vyhodnocení přirážky  [4]

Za nevyžádanou dodávku jalové energie do sítě provozovatele distribuční soustavy účtuje 
provozovatel distribuční soustavy zákazníkovi, provozovateli jiné distribuční soustavy nebo 
výrobci cenu ve výši 400 Kč/MVArh. Zpětná dodávka jalové energie se měří po dobu 24 hodin 
denně.

 2.4.3. Druhy kompenzace

 2.4.3.1. Individuální nebo-li jednotlivá kompenzace

Pro každé zařízení indukčního charakteru [9] je určeno vhodně dimenzované kompenzační 
zařízení připojené na jeho svorky nebo v jeho blízkosti.  Výhodou je odlehčení celé sítě mezi 
zdrojem a  spotřebičem,  dále  jsou  zde  nejvyšší   úspory ztrát  a  není  zde  nutnost  automatické 
regulace (kompenzační výkon je navržen podle výkonu spotřebiče).  Naopak nevýhodami jsou 
nízká využitelnost u méně používaných zařízení, prostorová náročnost a vyšší náklady (zejména 
u  méně  používaných  spotřebičů).  Používá  se  pro  kompenzaci  magnetizačního  proudu 
asynchronních motorů a transformátorů, kompenzace zářivkových a výbojkových svítidel atd. 

 2.4.3.2. Skupinová kompenzace 

Kompenzační zařízení je připojeno většinou na přípojnicích rozvaděče napájecího skupinu 
spotřebičů. Velikost kompenzační baterie je dimenzována na soudobý výkon skupiny a většinou 
je rozdělena na několik samostatně ovládaných skupin kondenzátorů, tzv. stupňů. Výhodou této 
kompenzace je lepší využitelnost kompenzačních zařízení a oproti centrální kompenzaci odlehčí 
úsek od vstupní rozvodny ke skupinovému rozvaděči. Naproti tomu je zde nevykompenzovaný 
úsek  od  skupinového  rozvaděče  ke  spotřebiči  a   nutnost  řízení  kompenzačního  výkonu 
(automatická regulace jalového výkonu).   

 2.4.3.3. Centrální kompenzace

Celý  průmyslový  závod  se  kompenzuje  jedním kompenzačním zařízením připojeným ve 
vstupní rozvodně. Její hlavní předností je ještě lepší využitelnost baterií a tím se zmenší potřebný 
kompenzační  výkon,  ale  zůstává  nevykompenzovaný  celý  vnitřní  rozvod  a  opět  je  potřeba 
automatická regulace jalového výkonu. 

 2.4.3.4. Kombinovaná kompenzace

Je to vhodná kombinace předchozích variant. Používá se poměrně často hlavně v rozsáhlých 
průmyslových sítí.  Jako příklad kombinované kompenzace  je síť,  kde se u velkých motorů s 
trvalým chodem použije individuální kompenzace, u skupin malých motorů s kratší dobou chodu 
se využije skupinové kompenzace a ve vstupní rozvodně se centrální kompenzaci dokompenzuje 
na požadovanou hodnotu účiníku.  
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 2.4.4. Typy kompenzačních prostředků

 2.4.4.1. Rotační synchronní kompenzátory 

Synchronní  kompenzátor  [9]  je  synchronní  motor  pracující   bez  mechanického  zatížení. 
Změnou jeho buzení je možné v dostatečném rozpětí měnit spotřebu či dodávku jalové energie. V 
přebuzeném stavu představuje synchronní motor zdroj indukční jalové energie.

Tyto  kompenzátory  jsou  obvykle  konstruovány  pro  hladinu  napětí  6kV.  Vhodnost  jeho 
použití záleží na charakteru odběru jalového výkonu. Vyhovuje mu stálý odběr bez dynamických 
rázů,  a  to z důvodu pomalejší  odezvy na potřebu změny jalového výkonu. Vzhledem k jeho 
vysokým jednotkovým výkonům a  pomalejší  regulaci  se  používá  jako  centrální  kompenzace 
velkých průmyslových závodů. 

 2.4.4.2. Stupňovitě spínané kompenzátory - kontaktní

Stupňovitý  spínaný kompenzátor  pracuje  na  principu  připojování  kompenzačních  stupňů. 
Velikost jednotlivých stupňů je dána počtem stupňů a požadovaným kompenzačním výkonem. 
Připojování nebo-li spínání je řízeno regulátorem jalového výkonu.

Pro ukázku [10] stupňovitě spínané kompenzace zvolme počet stupňů n=4 a jalový výkon 
jednoho stupně  Qc1 podle vztahu (2.8) je  možné sledovat změnu účiníku  cos ϕ při  připínání 
jednotlivých stupňů.  Do grafu obr. 2-1 jsou vyneseny závislosti  cos ϕ= f (Q) pro P = Q a pro 
P = konst. = 0,5 Q. 

   cosφ=cos arctg (Q L−Q c1⋅n

P ) (2.8)

Obr. 2-1 Závislost změny cos ϕ na odebíraném výkonu P, Q a počtu připnutých stupňů [10]
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Hlavními výhodami spínaných kompenzací vn jsou [11]: 

• nízká cena – asi 15 až 20 % ceny plynule regulovaného kompenzačního zařízení, 

• nízké ztráty – u kompenzací bez filtračních nebo hradicích tlumivek méně než 0,1 % 
z instalovaného výkonu, u kompenzací s tlumivkami přibližně 0,5 % z instalovaného 
výkonu, 

• malé nároky na údržbu. 

Mezi nevýhody patří: 

• nevhodnost stupňovitě spínaných kompenzací pro sítě s velkými a rychlými změnami 
zatížení

• plynulá  regulace  výkonu  není  možná,  z  důvodu  možnosti  krátkodobého 
překompenzování nebo nedokompenzování výkonu v síti.

 2.4.4.3. Stupňovitě spínané kompenzátory – bezkontaktní

U  bezkontaktních  stupňovitě  spínaných  kompenzátorů  jsou  spínací  prvky  (stykače) 
nahrazeny polovodičovými spínacími prvky např. tyristory. Na Obr. 2-2 [12] je ukázané jedno z 
několika možných zapojení bezkontaktního spínaní kompenzace. 

Obr. 2-2 Zapojení bezkontaktní stupňovitě spínané kompenzace - třístupňové [12]
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Princip spínání bezkontaktně spínané kompenzace je uveden z přednášky [12] o bezkontaktní 
kompenzaci firmy EMCOS s.r.o.

„Každý spínač  se skládá z dvojice tyristorů  v antiparalelním zapojení, citlivého detektoru  
nulového napětí,  řídících a napájecích obvodů. Celý proces spínání a ostatní kontrolní funkce  
jsou  řízeny mikroprocesorem. Ke spínání tyristorů  dochází při nepatrném napětí na spínacím 
prvku. Tím je minimalizován proudový náraz, vznikající při sepnutí kapacitní zátěže. Jednotlivé  
spínače jsou na silové straně  zcela odděleny a každý z nich má svůj ovládací vstup. K sepnutí  
spínače  dojde  při  spojení  příslušného  ovládacího  vstupu  se  společnou  svorkou.  Vstup  je  
přizpůsoben  k  ovládání  kontaktem  nebo  NPN  tranzistorem  s  otevřeným  kolektorem.  Vnitřní  
napájecí  zdroj  je  společný  pro  všechny  tři  spínače  a  je  vybaven  obvodem  pro  zablokování  
výkonové část při poklesu resp. výpadku napájecího napětí.“

Při spínání pomocí polovodičových spínačů nedochází k přechodných jevů, jsou zde ovšem 
vysoké  nároky na  přesnost  řízení.  Pro  tyristorové  spínače  při  spínání  kapacit  je  vyžadováno 
provedení spínání v úzkém časovém intervalu , kdy rozdíl napětí na svorkách spínače je velmi 
malý  (max.  do  10V).  Z  této  podmínky  také  vyplývá,  že  není  možné  fázové  řízení  výkonu 
kondenzátoru.  Při  zpoždění  nebo  předstihu  oproti  nulovému  napětí  na  spínači  by  vznikl 
přechodný děj s vysokou strmostí nárůstu proudu a došlo by k destrukci polovodiče. Připnutí 
kondenzátoru „v nule napětí“ probíhá s minimální deformací křivky proudu

Tyto spínače jsou určeny pro okamžité spínání kondenzátorů  ve speciálních tzv. rychlých 
kompenzátorech. Jejich předností je  řízený okamžik sepnutí v okolí průchodu napětí na spínači 
nulou,  spínání  probíhá  bez  přechodného  proudového  děje  a  umožňuje  opakované  sepnutí  v 
časech jedné periody síťového kmitočtu (20ms) při regulaci rychlých impulzních odběrů.

 2.4.4.4. Plynule řízené kompenzační filtry – aktivní

Aktivní filtry umožňují plynulou kompenzaci spolu s eliminací energetického rušení. Tyto 
kompenzační prostředky, jsou popsány v kapitole 2.5.2.5.

 2.5. Energetické rušení (harmonické, nesymetrie, kolísání 
napětí)

Pro  ideální  případ  přenosu  elektrické  energie  nejvyšší  kvality  je  nutné  přesně  dodržet 
jmenovité napětí, jmenovitou frekvenci, sinusový průběh křivky napětí a proudu, proud ve fázi s 
napětím, souměrnost a vyváženost soustavy. Jelikož takového přenosu nelze dosáhnout, musí se 
počítat s odchylkami. Jsou dané tolerance, při nichž se uvedené podmínky považují za splněné. 
Pokud tolerance nejsou dodrženy, mohou se vyskytnout nežádoucí vlivy, které mohou způsobit 
ztráty nebo poškození spotřebiče. Záleží na velikosti a charakteru nedodržení podmínek. 

Jednotlivé  spotřebiče  mohou být  zdrojem nežádoucích  vlivů  a  mohou působit  na ostatní 
spotřebiče. Některé z nich mohou způsobit překročení tolerancí rušení a tím omezit jeho činnost 
nebo  ho  poškodit  či  zcela  zničit.  Působení  spotřebičů  vzájemně  mezi  sebou  se  nazývá 
elektromagnetická  kompatibilita  -  EMC.  Aby  spotřebiče  mohly  správně  pracovat,  musí  být 
zaručena  elektromagnetická  kompatibilita  a  energetické  rušení  je  třeba  udržet  v  přijatelných 
mezích. 
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 2.5.1. Třídy elektromagnetického prostředí 
Je možné definovat několik tříd elektromagnetického prostředí, ale pro zjednodušení se v 

[13] uvažují pouze tyto tři :

• Třída 1 -  tato  třída  se  týká  chráněných  napájení  a  má kompatibilní  úrovně nižší  než 
úrovně pro veřejné rozvodné sítě. To se týká použití zařízení velmi citlivého na rušení v 
napájecí  síti,  například  přístrojové  vybavení  laboratoří,  některých  automatizačních  a 
ochranných zařízení, některých počítačů atd.

• Třída 2 – tato třída se všeobecně týká bodů PCC* a IPC** v prostředí průmyslových a 
jiných  neveřejných  napájecích  sítí.  Kompatibilní  úrovně  této  třídy  jsou  identické  s 
úrovněmi pro veřejné sítě, proto v této třídě průmyslového prostředí mohou být použity 
prvky navržené  pro napájení z veřejných rozvodných sítí.

• Třída 3 – tato třída se týká jenom bodů IPC v průmyslovém prostředí. Tato třída má pro 
některé jevy rušení vyšší kompatibilní úrovně než třída 2. Tato třída by se měla například 
uvažovat, pokud je splněna některá z následujících  podmínek:

⁃ převážná část zatížení je napájena přes měniče

⁃ jsou provozovány svářečky

⁃ velké motory jsou často rozbíhány

⁃ zatížení se velmi rychle mění

______________________________________________________________________________________________

Vysvětlivky :

* PCC- společný napájecí bod veřejné rozvodné sítě, elektricky nejbližší ke konkrétní zátěži, ve kterém jsou 
nebo mohou být připojeny jiné zátěže.

** IPC -  napájecí bod uvnitř vyšetřované sítě nebo instalace, elektricky nejbližší ke konkrétní zátěži, ve kterém 
jsou nebo mohou být připojeny jiné zátěže.

Poznámky:

• Prostředí třídy 1 obvykle zahrnuje zařízení, které vyžaduje ochranu takovými prostředky, jako je nepřetržité 
napájení (UPS), filtry nebo potlačení rázových impulzů

• V některých případech  může být  vysoce  citlivé zařízení  kompatibilní  úrovně nižší  než jsou uvedeny v 
prostředí třídy 1. Kompatibilní úrovně jsou pak odsouhlasovány případ od případu.

• Napájení velmi rušících zařízení,  jako jsou obloukové pece a velké měniče, které se obvykle napájejí z  
vícečlenných sběrnic,  mají  často  úrovně rušení  přesahující  třídu 3 (drsné  prostředí).  V takových zvláštních 
situacích by měly být kompatibilní úrovně odsouhlaseny.

• Při respektování rozmanitosti průmyslových prostředí mohou být pro různé jevy v dané síti platné různé 
třídy.
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 2.5.2. Vyšší harmonické napětí

 2.5.2.1. Co je harmonické napětí

Harmonické napětí je napětí s harmonickou frekvencí. Tato frekvence je celistvým násobkem 
základní harmonické frekvence napájecího napětí. V ČR se používá jako základní harmonická 
frekvence 50Hz, tím jsou dány vyšší harmonické. Např. třetí harmonická frekvence je 150Hz, 
pátá harmonická 250Hz atd. Součtem jednotlivých harmonických složek napětí se získá výsledný 
deformovaný signál viz obr. 2-3 [14].    

Obr. 2-3 Časový průběh napětí [14]

 2.5.2.2. Příčiny a účinky harmonických

Pokud bude obvod složen z lineárních prvků jako odpor, indukčnost, kapacita  a bude na 
vstupu sinusový signál, bude výstup také sinusový a volt-ampérová charakteristika bude lineární 
obr  2-5a  [14].  Zařadíme-li  do  obvodu  nelineární  zátěž,  základní  harmonická  proudu  bude 
přeměna na  vyšší  harmonické  a  následným sečtením všech harmonických vznikne  nelineární 
proud. Nelineární zátěž je zdrojem vyšších harmonických, viz obr. 2-4 [14]. 

Např. u dvoucestného usměrňovače, bude proud protékající usměrňovačem propuštěn, pouze 
pokud  napájecí  napětí  překročí  napětí  na  kondenzátoru.  Tím  se  proud  přemění  a  stává 
nelineárním.  Také  volt-
ampérová  charakteristika 
není lineární obr. 2-5b.  

Obr. 2-4 Náhradní obvod nelineární zátěže [14]

Periodický průběh [14] může být rozložen do sinusoidy se základní  frekvencí  a několika 
sinusoid harmonických frekvencí. Zdeformovaný průběh proudu, jak ukazuje obr. 2-7 [14] může 
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být  tedy reprezentován  základní  frekvencí  s  obsahem druhé,  třetí  až  třicáté  harmonické.  Pro 
symetrickou  křivku,  tzn.  jestliže  kladná a  záporná půlperioda  má stejný  tvar  a  velikost,  jsou 
všechny sudé harmonické nulové. Sudé harmonické se vyskytují poměrně zřídka,  ale v minulosti 
byly běžné díky častému používání jednocestného usměrňovače.

          a) b)

Obr. 2-5 Volt-ampérové charakteristiky lineární a nelineární zátěže[14]

Zhodnocení vlivu harmonických se buď provádí harmonickou analýzou nebo se zhodnotí 
souhrnně,  například  pomocí  činitele  celkového harmonického zkreslení  THD, který  se počítá 
pomocí následujících vztahů. 

Činitel harmonického zkreslení proudu THDI 

              
THD I=

√∑h=2

40

(ih)
2

i 1

                                                               (%; A) (2.9)

Činitel harmonického zkreslení napětí THDU 

              
THDU =

√∑h=2

40

(uh)
2

u1

                                                             (%; V) (2.10)
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 2.5.2.3. Účinky harmonických

Problémy způsobené harmonickými proudy

• přetížení středního vodiče

• přehřátí transformátorů

• rušení při spínání vypínačů

• přetěžování kompenzačních kondenzátorů

• skinefekt

Problémy způsobené harmonickými napětími

• harmonické zkreslení napětí

• zvýšení ztrát způsobené vířivými proudy u indukčních motorů

• zhoršení provozu regulátorů, které si určují bod napájecího napětí při průchodu 
nulou pro vypnutí zátěže.

 2.5.2.4. Přípustné hodnoty vyšších harmonických napětí

Za normálních  provozních  podmínek [13]  musí  být  v  libovolném týdenním období  95% 
desetiminutových  středních  efektivních  hodnot  napětí  každé  harmonické  menší  nebo  rovno 
hodnotě uvedené v tabulkách  tab.2-3 –  tab.2-5,  kde záleží  na třídě prostředí.  U jednotlivých 
harmonických mohou rezonance způsobit napětí vyšší. 

Řád h
Třída 1 Třída 2 Třída 3

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

5 3 6 8

7 3 5 7

11 3 3,5 5

13 3 3 4,5

17 2 2 4

17h≤49 2,27⋅
17
h

−0,27 2,27⋅
17
h

−0,27 4,5⋅
17
h

−0,5

Tab. 2-3 Harmonické lichého řádu mimo násobků tří [13]
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Řád h
Třída 1 Třída 2 Třída 3

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

3 3 5 6

9 1,5 1,5 2,5

15 0,3 0,4 2

21 0,2 0,3 1,75

21<h≤45 0,2 0,2 1

Tab. 2-4 Harmonické lichého řádu, které jsou násobkem tří [13]

Řád h
Třída 1 Třída 2 Třída 3

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

2 2 2 3

4 1 1 1,5

6 0,5 0,5 1

8 0,5 0,5 1

10 0,5 0,5 1

10h≤50 0,25⋅
10
h

0,25 0,25⋅
10
h

0,25 1

Tab. 2-5 Harmonické sudého řádu  [13]

Třída 1 Třída 2 Třída 3

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

Celkové harmonické 
zkreslení (THD)

5% 8% 10%

Tab. 2-6 Kompatibilní úrovně pro celkové harmonické zkreslení [13]

 2.5.2.5. Prostředky pro eliminaci vyšších harmonických

a) Aktivní filtr

Aktivní filtr [15]  je možné znázornit jako paralelně nebo sériově zapojené generátory řízené 
odpovídajícím  řídícím  systémem  tak,  aby  byla  provedena  kompenzace  nežádoucích 
harmonických složek. Mohou se též použít  jako prostředky pro kompenzaci  jalového výkonu 
nebo vyvážení nesymetrie v sítí.   

Sériový aktivní filtr

 Sériový filtr [16] je zapojen do distribuční 
sítě sériově. Jedná se o řízený generátor napětí, 
který  upravuje  napětí  na  sinusový  tvar.   Jeho 
úkolem je kompenzovat jak  harmonické proudy 
vyrobené nelineární zátěží, tak zkreslené napětí, 
které je již přítomno v napájecím systému. 
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Podmínkou tohoto řešení je nutnost nadimenzování na celkové jmenovité zatížení. Filtr má 
schopnost  nejen  udržovat  amplitudu  napětí,  kompenzovat  poklesy  i  špičky,  odstraňovat 
harmonické,  zajišťovat  symetrické  rozložení  napětí,  ale  také  dodávat  energii  při  výpadku 
napájecího napětí (za podmínky, že je filtr napájen nezávislým zdrojem).

Paralelní aktivní filtr

Paralelní aktivní filtr [15] [16] je koncipován 
jako řízený generátor proudu zapojený paralelně 
ke  svorkám  sítě  a  svorkám  spotřebiče.  Filtr 
pracuje na principu generování shodných složek 
opačného  směru  k  nežádoucím  vyšším 
harmonickým  složkám  způsobenými  nelineární 
zátěží. Ze sítě se poté odebírá sinusový proud.  

Pracuje v celém nízkofrekvenčním spektru v 
rozsahu  od  druhé  do  pětadvacáté  harmonické. 
Pokud harmonické  jsou větší  než výkon aktivního filtru,  pak  filtr  automaticky omezuje  jeho 
výstupní proud na maximum. To znamená, že filtr  nemůže být přetížen, díky čemuž může bez 
poškození  pracovat  se  100% zatížením  neustále.  Paralelní  aktivní  filtr  může  sloužit  dále  ke 
kompenzaci  jalového  proudu  a  upravovat  účiník,  k  eliminaci  nesymetrie  i  k  filtraci 
neperiodických rušivých signálu.

Kombinovaný aktivní filtr 

Oba způsoby je možné zkombinovat v jeden celek a čímž vznikne systém zajišťující  jak 
vhodné napětí v místě připojení filtru, tak i definovaný průběh odebíraného proudu.

Hybridní aktivní filtr

Je to kombinace [15] aktivního a pasivního 
filtru.   Pasivní filtr je nastaven na filtraci jedné 
harmonické, která má největší vliv v dané situaci 
např. sedmá harmonická. Aktivní filtr pak filtruje 
zbývající harmonické. Může se jednat o sériovou 
i o paralelní variantu zapojení
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Obr. 2-8 Hybridní aktivní filtr [19]
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b) Síťová tlumivka

 Síťové  tlumivky  [17]  jsou  určeny  k 
omezení  negativního  ovlivnění  napájecí  sítě 
energetickým  rušením,  které  způsobují 
spotřebiče  jako  jsou  např.  řízené  a  neřízené 
usměrňovače,  spínané  zdroje  a  frekvenční 
měniče. Tyto tlumivky se řadí mezi spotřebič a 
síťový  přívod  a  dokáží  zde  omezit  účinky 
komutací,  proudových  nárazů  při  dobíjení 
kapacit ve stejnosměrných meziobvodech a také 
i  rušení  způsobené  spínáním  výkonových 
polovodičových součástek. 

Síťové tlumivky [17] jsou navrženy tak, aby  
tvořily  ekvivalent  napájecího  transformátoru s  
ek = 4% při napájecím napětí 3 x 400V/230V a 
frekvenci  50Hz.  Zároveň  návrh  respektuje  
všechny provozní stavy měniče- jak statické, tak  
dynamické.

Použití síťové tlumivky se zvláště doporučuje v následujících případech:

• Zarušená napájecí síť (interference, přepětí).

• Napájecí síť s napěťovými rozdíly mezi fázemi (>1,8 % jmenovitého napětí)

• Frekvenční měnič je napájen ze sítě s velmi malou impedancí. (V blízkosti napájecího 
transformátoru s výkonem 10x větším, než výkon frekvenčního měniče.)

• Instalace většího počtu frekvenčních měničů, napájených ze stejné sítě.

• Redukce přetížení kondenzátorů pro kompenzaci cos ϕ, pokud jsou instalovány.

c) Motorová tlumivka

 Motorové tlumivky [17] jsou určeny k použití  v pohonech s frekvenčními měniči. Jejich 
umístění  je na výstupu z frekvenčního měniče,  pokud jsou zapojeny větší  délky kabelů mezi 
měničem a regulovaným motorem. Potlačují negativní vliv kapacitní zátěže, kterou kabely při 
větších délkách pro měniče představují. Kapacitní složka impedance kabelu, vztažená ke spínací 
frekvenci výkonových tranzistorů měniče, může způsobit, že je výstup měniče přetěžován, aniž 
by  dodával  do  zátěže  jmenovitý  proud.  Kromě  potlačení  tohoto  jevu  se  současně  omezí 
vyzařování rušivých napětí jak na výstupu měniče, tak i směrem do napájecí sítě. 

„Zařazení motorových tlumivek [17] předepisují výrobci měničů pro délky přívodě k motoru  
větší než 20 až 50m podle typu měniče. Motorové tlumivky jsou navrženy tak, aby úbytek na nich  
nepřesáhl 2% jmenovitého výstupního napětí při frekvenci 50 Hz a při výstupním napětí měniče  
3x400V/230 V. Pro standardní provedení je limitní modulační frekvence měničů 3 kHz.“
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d) Sinusové filtry

Sinusové filtry [19] omezují přenos rušivých pulzů na motory. Kapacitní reaktance stíněných 
motorových kabelů by jinak mohla vyvolávat svodové proudy vysokých frekvencí v ložiscích 
motorů, což může vést k vypařování maziva a poškozovat ložiska. Sinusovým filtrem je rovněž 
možné minimalizovat ztráty vířivými proudy v motoru, což vede k snížení tepelného zatížení 
motoru a prodloužení jeho životnosti. Kromě toho, že sinusový filtr chrání motor, zajišťuje také 
ochranu střídače, protože nižší pulsní zatížení se odráží v nižších polovodičových ztrátách.

• Chrání motor proti nárůstu dU/dt, čímž se prodlužuje životnost.

• Snižuje ztráty v motoru závislé na kmitočtu, ztráty vířivými proudy a ztráty rozptýlenými 
toky.

• Snižuje akustický hluk.

• Snižuje polovodičové ztráty v měničích s dlouhými kabely k motoru.

• Snižuje emise elektromagnetického záření na nestíněných kabelech motoru.

• Snižuje špičkové napětí.

• Snižuje elektrické výboje v konstrukci motoru a prodlužuje tak jeho životnost.

• Kompatibilní se všemi principy regulace, včetně vektorové regulace a VVC+ 

V případě aplikací ve vyšším výkonovém rozsahu je možná paralelní připojení filtrů.

 2.5.3. Nesymetrie napětí

 2.5.3.1. Definice nesymetrie napětí

Definice nesymetrie napětí dle normy [13] odstavce 3.23 je stav trojfázové sítě, při kterém 
efektivní  hodnoty  sdružených  napětí  nebo  fázové  úhly  mezi  po  sobě  jdoucími  sdruženými 
napětími nejsou stejné. Velikost nesouměrnosti fázorů je vyjádřená jako poměr zpětné složky k 
sousledné složce (2.24).

                  ρU=
U 2

U 1
                                                                             (−; V, V) (2.11)

Za  normálních  provozních  podmínek  musí  být  v  libovolném  týdenním  období  95% 
desetiminutových středních efektivních hodnot zpětné složky napájecího napětí v rozsahu 0 až 
2%  sousledné  složky.  V  některých  oblastech,  v  nichž  jsou  instalace  odběratelů  částečně 
propojeny jednofázově nebo dvoufázově, se vyskytují v odběrných místech nesymetrie až do 3%. 

 2.5.3.2. Zdroje nesymetrie

Nesymetrie  [20]  může  být  způsobena  buď  svorkovým  napětím  generátoru,  impedancí 
elektrického systému nebo proudovým odběrem zátěží přes přenosovou a distribuční síť.

Nesymetrie způsobená svorkovým napětím generátorů vzniká především u generátorových 
jednotek malých výkonů připojených do hladiny nízkého napětí.  Jako příklad se mohou uvést 
fotovoltaické  články  připojené  přes  jednofázové  elektronické  střídače.  U  větších  generátorů 
použitých v systémových elektrárnách nesymetrie nevzniká. Je to dáno, především  konstrukcí a 
principem  činnosti  synchronního  stroje.  Platí  to  i  o  asynchronních  indukčních  generátorech, 
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používaných ve větrných elektrárnách. Dá se říci, že na svých svorkách mají třífázové symetrické 
napětí.

Impedance ve všech fázích nemusí být stejná. Různá impedance ve fázích může být dána 
geometrickou konfigurací  venkovního vedení.  Rozdíly  mezi  impedancemi  jednotlivých fázích 
jsou velmi malé a je možné je zanedbat, pokud jsou zavedena opatření jako např. transponace 
vedení.

Největším zdrojem nesymetrie  je nesouměrný proudový odběr zátěže dvoufázových nebo 
jednofázových spotřebičů. Na úrovni VVN a VN jsou to např. střídavé trakce nebo obloukové 
pece. A na úrovni NN lze uvést jako příklad výpočetní techniku, světelnou techniku a další.

Další možností, jak může vzniknout nesymetrie v síti, je zkrat mezi fází a zemí, mezi fázemi 
nebo přerušení vodiče. Tyto poruchy způsobují pokles napětí v některých fází, a v jiných mohou 
nepřímo způsobit přepětí. 

 2.5.3.3. Možnosti eliminace účinků nesymetrie

Hlavní a prioritní možností eliminace nesymetrie [20] je přeskupení a přepojení spotřebičů 
tak,  aby  všechny  tři  fáze  byly  zatíženy  co  nejvíce  stejnoměrně.  Další  možností  pro  některé 
aplikace je změna pracovních parametrů, což představuje potlačení zpětné složky proudu, která 
vyvolává zpětnou složku poklesu napětí.  Podmínkou je nízká impedance,  které lze dosáhnout 
přepojením nesymetrické zátěže do uzlu s vyšší zkratovou odolností nebo lze použít systémové 
prostředky pro snížení impedance.  

Další typ techniky [20] vedoucí ke snížení nesymetrie je použití speciálních transformátorů, 
jako jsou Scottův a Steinmetzův transformátor:

•  Scottův  transformátor –  tento  transformátor  je  složen  ze  dvou  jednofázových 
transformátorů se zvláštním poměrem vinutí, zapojených do třífázového systému. Transformátory 
jsou  připojeny  tak,  že  na  výstupu  se  indikuje  dvojfázové  ortogonální  napětí,  které  dovoluje 
připojení dvoufázového systému. Tato sestava poté do sítě dodává symetrický trojfázový výkon.

• Steinmetzův transformátor – ve své podstatě se jedná o třífázový transformátor s přídavnou 
výkonovou zátěží. Tato zátěž bývá složena z kondenzátoru a cívky navržené pro jednofázovou 
zátěž. Pokud je jalový výkon cívky a kondenzátoru roven činné energii zátěže,  jeví se zátěž z 
pohledu  trojfázově  sítě  jako  symetrická.  Třífázový  jmenovitý  výkon  transformátoru  je  roven 
činnému výkonu jedné fáze zátěže. 

 2.5.4. Kolísání napětí

 2.5.4.1. Co je to kolísání napětí

Z hlediska kvality dodávky elektrické energie se kolísáním napětí [21] rozumí nepravidelná 
řada  změn  napětí  nebo  cyklická  změna  obalové  křivky  napětí.  Dá  se  popsat  několika 
charakteristikami     

• amplituda  změn  napětí  nebo-li  rozmezí  maximální  a  minimální  efektivní  či  špičkové 
hodnoty kolísání napětí

• počet napěťových změn za definovanou jednotku času

• efekt vyvolaný napěťovými změnami (např. flikr)
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Úbytek  napětí  na  napájecím  vedením  nahrazený  podélnou  impedanci  se  dá  popsat 
rovnici (2.12).  

E−U o

U o

≈
ΔU
U o

=R s⋅
P
U o

2+X s⋅
Q

U o
2 ≃R s⋅

P
U o

2 +
Q
S kz

            (−; Ω, W, V, VAr,VA) (2.12)

Pro zjednodušení lze zanedbat odpor vedení  Rs, jelikož se předpokládá, že je řádově menší 
než reaktance Xs. Potom rovnice (2.13) se dá zapsat následujícím vztahem. Změna napětí je přímo 
závislá na jalovém výkonu a pokud se jalový výkon bude rychle měnit,  vznikne tak kolísání 
napětí.  

                              
ΔU
U o

=
Q
S kz

                                                 (−; VAr,VA) (2.13)

Z hlediska  kolísání  napětí  se  považuje  dodávka  za  kvalitní,  jsou-li  odchylky  napětí 
v dohodnutých místech v předepsané toleranci.

 2.5.4.2. Účinky kolísání napětí

Kolísání  napětí  [21]  negativně  ovlivňuje  technologický  proces,  v  kterém  může  dojít  k 
významným ztrátám, k snížení doby životnosti atd. Např. u elektrických strojů kolísání napětí na 
jejich svorkách způsobuje změnu otáček a skluzu, čímž se ovlivňuje výrobní proces. Dále může 
vést k nadměrným vibracím, snížení mechanické pevnosti a ke zkrácení doby životnosti přístrojů 
nebo zařízení. 

U  některých  zařízení  může  významná  úroveň  kolísání  napětí  způsobit  snížení  provozní 
účinnosti, zejména se jedná o zařízení na elektrický ohřev a o zařízení pro elektrolýzu, např. u 
obloukové pece se prodlouží doba tavení.  

Velký  vliv  má  kolísání  napětí 
také  na  světelné  zdroje,  poněvadž 
jakékoliv  změny  amplitudy 
napájecího napětí vedou ke změnám 
světelného  toku  světelného  zdroje. 
Tento jev je nazýván flikr, jenž se dá 
popsat  jako  subjektivní  vizuální 
dojem  při  proměnlivém  světelném 
toku,  jehož  jas  nebo  spektrální 
rozdělení  se mění  v  čase.  Taktéž se 
dá pojmenovat jako blikání světel. 

Světelný tok Φ je úměrný napětí 
na svorkách světelného zdroje podle 
vztahu  Φ ~  Uy,  kde  exponenty  se 
typicky  mění  mezi  3,1  a  3,7  (pro 
žárovky je exponent typicky menší – 
cca  1,8).  Na  obrázku  Obr.2-10 je 
znázorněn  vliv  kolísání  napětí  na 
světelný tok žárovky o výkonu 60W. 

Tento jev je pro lidské vnímání  nepříjemný,  negativně ovlivňuje proces  proces vidění a 
reakce lidského mozku. Proto blikání světelných zdrojů může  zhoršit pracovní podmínky při 
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vykonávání  pracovní  činnosti  na  pracovišti,  způsobit  nepohodlí  a  únavu  a  zvýšit  riziko 
pracovního úrazu. 

 2.5.4.3. Způsoby eliminace kolísání napětí

Možnosti eliminace účinku kolísání napětí, jsou především zaměřeny na omezení amplitudy 
kolísání napětí, která je hlavním ovlivňujícím faktorem účinku kolísání. Mezi hlavní možnosti 
eliminace  patří  zvýšení  zkratového výkonu a omezení  změn jalového výkonu.  Obě možnosti 
vycházejí z rovnice (2.12).

Možnost zvýšení zkratového výkonu v místě připojení kolísavé zátěže lze provést několika 
způsoby.  Mezi ně patří  především zvýšení jmenovitého napětí,  oddělení napájení spotřebičů,
+99+ jež  jsou zdrojem kolísání  napětí,  od  ostatních  spotřebičů,  zvýšení  jmenovitého  výkonu 
transformátorů napájecích kolísavou zátěž a připojení sériových kondenzátorů.

Druhou možností  je  omezení  změn  jalového  výkonu,  čehož  se  dá  dosáhnout  připojením 
dynamického  kompenzátoru  nebo  stabilizátoru.  Mezi  tyto  stabilizátory  se  mohou  zařadit 
synchronní kompenzátory, statické kompenzátory či kompenzátory s přesytkami.
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 3. MOŽNOSTI KONFIGURACE NAPÁJECÍ PRO 
AUTOMOBILOVÝ PODNIK

 3.1. Charakteristika automobilového závodu
Pracovní  činnost  automobilového  podniku  probíhá  v  několika  provozech,  viz.  Tab.  3-1. 

Provozy  jsou  uspořádány  v  halách  vedle  sebe  dle  pořadí  v  technologickém  procesu  výroby 
automobilů a jeho komponentů. Výjimku tvoří chemická úpravna vody, která je umístěna na kraji 
podniku  ve  větší  vzdálenosti  od  ostatních  provozů  a  motorárna,  která  není  součástí  daného 
automobilového podniku. Dodávka motorů je zajištěna z motorárny v blízkém okolí, která patří 
stejnému výrobci vozidel. Náčrt rozmístění jednotlivých provozů v areálu dotčeného závodu je 
naznačeno na situační pláncích v příloze C.  Rozloha podniku je naznačena v Tab. 3.2, kde jsou 
vypsány vzdálenosti provozů od hlavní rozvodny a vzdálenosti od sousedních provozů.  

Provozovna Pi β
1. Lisovna 1050 kW 0,5

2. Svařovna 1250 kW 0,6

3. Lakovna 480 kW 0,7

4. Montážní dílny 735 kW 0,55

5. Kompresorovna 655 kW 0,6

6. Pomocné provozy, sklady 1200kW 0,7

7. Úpravna vody 780 kW 0,7

Tab.3-1 Základní informace o jednotlivých provozech

Provozovna
Hlavní  

rozvodna
Vzdálenosti od sousedních provozů

sousední provoz délka sousední provoz  délka

1. Lisovna 250m – – Svařovna 170m

2. Svařovna 300m Lisovna 170m Lakovna 150m

3. Lakovna 450m Svařovna 150m Montáže 160m

4. Montážní dílny 500m Lakovna 160m Kompresorovna 170m

5. Kompresorovna 350m Montáže 170m Pomocné provozy 220m

6. Pomocné provozy, sklady 250m Kompresorovna 220m Úpravna vody 1300m

7. Úpravna vody 1450m Pomocné provozy 1300m – –

Tab.3-2 Vzdálenosti mezi provozy a hlavní rozvodnou
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 3.1.1. Charakteristika jednotlivých provozů

 3.1.1.1. Lisovna

 Lisovna je první provoz v technologickém procesu. Vyrábějí se zde profily karoserie a další 
lisované  polotovary.  Lisování  probíhá  na  lisovacích  automatech  o  celkovém  instalovaném 
výkonu   Pi=980kW.  Tyto  automaty  bývají  zdrojem  energetického  rušení,  zejména  vyšších 
harmonických. Ovšem nezatěžují rozvodnou síť jalovým výkonem, účiník cos ϕ se pohybuje v 
rozmezí   cos ϕ = 0,95 – 1.  Hala  je  vybavena  dalšími  spotřebiči  pro  chod provozu  (osvětlení, 
signalizace, pásové dopravníky, ovládací prvky atd.) o Pi =70kW a s účiníkem cos ϕ = 0,8 – 0,92. 

 3.1.1.2. Svařovna

Ve  svařovně  dochází  ke  zpracování  polotovarů  z  lisovny  především  různými  druhy 
svařování.  Pro  činnost  svařování  jsou  zde  nainstalovány  svařovací  automaty  a  robotické 
svařovací  linky. Celkový instalovaný výkon těchto linek činí  Pi = 1160kW a jejich souhrnný 
účiník nabývá hodnot cos ϕ = 0,42 – 0,8. Ostatní spotřebiče pro chod svařovny mají  Pi = 90kW s 
účiníkem  cos ϕ = 0,82 – 0,92.  Stejně  jako  lisovací  automaty  jsou  svařovací  linky  zdrojem 
energetického rušení hlavně vyšších harmonických.

 3.1.1.3. Lakovna 

V lakovně se provádí povrchová úprava součástí, karoserií atd. V jedné části lakovny jsou 
rozmístěny automatické linky nanášení laků a směsí.  Ve druhé části  mají  pracovní místo dvě 
sušící  pece o  Pi = 2 x 155kW využívající  fázově řízené napětí.  Účiník se pohybuje v rozmezí 
cos ϕ = 0,42 – 0,85. Jedná se o provoz náchylnější na výskyt vyšší úrovně energetického rušení v 
napájecí  síti  a  přerušení  dodávky  el.  energie.  Energetické  rušení,  zejména  vyšší  harmonické 
proudy, může  způsobit problémy v technologickém procesu např. nerovnoměrné nanášení vrstvy 
lakovací hmoty. Tyto chyby v procesu mají negativní vliv na kvalitu výrobku.

Technologické procesy v lakovně jsou časově náročné, pokud by došlo přerušení dodávky el. 
energie mohlo by dojít k znehodnocení výrobků vlivem nedokončení technologického procesu, 
ačkoli  některá zařízení  (např. sušící  pece) mají  energii  naakumulovanou v jiné formě energie 
(např. teplo) pro dokončení procesu.

 3.1.1.4. Montážní dílny

Kompletace  automobilů  probíhá  v  montážních  dílnách.  Jedná  se  o  řadu  samostatných 
montážních  pracovišť  seřazené  za  sebou dle  technologického  postupu.  Mezi  nimi  se  pomocí 
dopravníků  pohybuje  kompletovaný  výrobek.  Na  každé  pracovišti  se  provádí  předem  daný 
soubor montážních činností.  V montážní hale jsou nainstalovány malé regulované pohony pro 
posun  dopravníků  o  celkovém  instalovaném  výkonu  Pi = 555kW  a  pracují  s  účiníkem 
cos ϕ = 0,95 – 1. 

 3.1.1.5. Kompresorovna 

Kompresorovna  slouží  k  přípravě  stlačeného  vzduchu,  který  se  používá  v  ostatních 
provozech. Jedná se o menší budovu oproti výrobním halám. Pro výrobu stlačeného vzduchu se 
používají  dva otáčkové regulované kompresory  Pi  = 2 x 320kW řízené frekvenčními  měniči. 
Jejich účiník nabývá hodnot v rozmezí cos ϕ = 0,95 – 1.
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 3.1.1.6. Pomocné provozy, sklady, administrativa

Pomocné provozy slouží k řízení výrobního procesu v jednotlivých výrobních halách. Jsou 
zde umístěné řídící jednotky, servery a další podobná zařízení k ovládání zmíněného výrobního 
procesu.  Spojení  pomocných  provozů  s  jednotlivými  zařízeními  je  provedeno  pomocí 
slaboproudých  rozvodů.  Sklady  jsou  vybaveny  zařízením  pro  snadnou  manipulaci  s  těžšími 
výrobky  či  polotovary.  Administrativní  budovy  jsou  vybaveny  především  jednofázovými 
spotřebiči jako počítači, tiskárnami, plotry apod. Celkový instalovaný výkon pomocných provozů 
je  Pi  = 1200kW a jejich souhrnný účiník nabývá hodnot v rozmezí cos ϕ = 0,8 – 0,92. V rámci 
podniku se jedná o provoz s nejnižší úrovní emisivity energetického rušení.  

 3.1.1.7. Úpravna vody

Chemická  úpravna  vody  slouží  k  přípravě  chemicky  upravené  vody používané  v  jiných 
provozech.  Je umístěna v krajní části podniku ve vzdálenosti cca 1250m od ostatních provozů. 
Nachází se tady dvě otáčková regulovaná čerpadla o Pi  = 305kW řízená frekvenčním měničem, 
která  slouží  k  dopravě  vody do dalších  částí  podniku.  Pro chemickou  úpravu vody jsou zde 
umístěny dva elektrolyzéry o Pi = 65kW s fázově řízeným napětím. Výstupní účiník elektrolyzéru 
se pohybuje během provozu v rozmezí cos ϕ = (0,3 – 0,82). Osvětlení,  signalizace, ovladače a 
další zařízení pro chod úpravny vody jsou zařazeny do skupiny „ostatní“. Jejich souhrnný výkon 
je 40kW.  

 3.2. Možné varianty konfigurace napájecí sítě 
Existuje celá řada možností konfigurace napájecí průmyslové sítě, nedá se říct, která možnost 

je  nejvhodnější  a  to  z  důvodu  rozmanitosti  a  různorodosti  těchto  sítí.  Dalším  faktorem  je 
ekonomicko-hospodárné hledisko.

Pro následný návrh konfigurace napájení průmyslové sítě pro konkrétní podnik se vybraly tři 
stěžejní možnosti konfigurace. Všechny uvažují odběr elektrické energie z distribuční soustavy 
na napěťové úrovni 22kV,   

 3.2.1. Hlavní rozvodna s trafostanicí + NN paprskový rozvod
U této varianty je napájení zajištěno na napěťové úrovni 0,4kV pomocí paprskového rozvodu 

z hlavní trafostanice. Pro havarijní situace a revizní činnost jsou propojeny jednotlivé provozy 
zálohovacími propoji. Přehledové schéma napájecí sítě této varianty je vidět na situačním plánku 
D1.

Vstupní napájení je zajištěno v podobě dvou přípojek z distribuční sítě. Jsou připojeny do 
hlavní  trafostanice  na  dva  přípojnicové  systémy,  které  jsou  spojené  podélným  spínačem 
přípojnic.  Přípojnicové  systémy  jsou  umístěny  ve  VN  rozváděči,  který  je  složen  z  x-ti 
rozvaděčových  polí.  Všechny typy polí  VN i  NN rozvaděče  jsou  popsány v  kapitole  4.4.  Z 
vývodových polí je napojena VN strana transformátorů 22/0,4kV a za nimi na straně NN jsou 
umístěny NN rozvaděče s jistícími prvky pro jištění kabelových vedení. Jednopólová schémata 
hlavní trafostanice i podružných NN rozváděčů v jednotlivých jsou zakreslena ve výkresu E1 
(příloha E).  

V jednotlivých provozech jsou umístěny NN rozvaděče s dvěma přípojnicovými systémy 
dělené odpínačem.     

Kompenzaci  jalového výkonu a odstranění energetického rušení u této varianty je možné 
provést pouze jako skupinovou kompenzaci. 
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Tato varianta je určena především pro podniky co nejvíce koncentrované na malé ploše. Čím 
více bude napájecí síť rozlehlá tím více porostou ztráty ve vedení a investiční náklady.  

Výhody:

• Možnost napájení provozů při poruše nebo odstavení hlavního napájecího 
paprsku ze sousedního provozu pomocí zálohovacích propojů. 

Nevýhody:

• Značné ztráty v NN rozvodu a velké úbytky napětí.

 3.2.2. Hlavní  rozvodna  +  VN  paprskový  rozvod  +  2x  předsunutý 
transformátor

Rozvod elektrické energie probíhá na napěťové úrovni 22kV po hlavních napájecích linkách, 
stejně jako u varianty č.1 jsou zde propojeny jednotlivé  provozy zálohovacími propoji,  které 
slouží v případě potřeby při poruchách hlavních napájecích linek nebo při revizních a údržbových 
činnostech  jako  záloha.  Situační  plánek  konfigurace  napájecí  síť  této  varianty  je  uveden  ve 
schématu D1 (příloha D). 

V jednopólovém schématu (příloha E2) je vyobrazeno detailní zapojení konfigurace. Vstupní 
napájení podniku je provedeno dvěma vstupními přípojkami z distribuční sítě, které napájí dva 
přípojnicové  systémy  (RH 0.1,  RH 0.2)  v  hlavní  rozvodně  RH.  Z  nich  jsou  vyvedeny  přes 
vývodová pole VN rozvaděče hlavní napájecí   linky jednotlivých provozů. Systémy přípojnic 
jsou dělené podélným spínačem přípojnic. 

Hlavní  napájecí  linky  z  hlavní  rozvodny  RH  napájí  podružné  trafostanice  umístěné  v 
jednotlivých  provozech.  V  jednotlivých  provozech  jsou  umístěné  vždy  dva  transformátory, 
z nichž každý pracuje s jiným systémem přípojnic. Na straně VN jsou označeny RH X.1, RH 
X.23) a  na straně NN RM X.1, RM X.23) ,  kde napájí  NN rozvaděč s  dělenými přípojnicemi 
podélným spínačem přípojnic.

Výhody:

• Při VN rozvodu jsou oproti NN rozvodu menší ztráty ve vedení a úbytky 
napětí.

• Možnost napájení provozů při poruše nebo odstavení hlavního napájecího 
paprsku ze sousedního provozu pomocí zálohovacích propojů.  

• Není-li poruchový stav a nejsou -li zálohovací propoje zapnuty pro  chod 
sítě jsou provozy od sebe odděleny, každý paprsek napájí jeden provoz a 
méně odolné zařízení jsou chráněna před energetickým rušením z jiných 
provozů.   Pokud ovšem dojde k zapnutí propojů tato výhoda se ztrácí. 

______________________________________________________________________________

Pozn. 

3) X – číselné označení příslušného provozu 
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 3.2.3. Hlavní  rozvodna  +  2x  smyčka  VN  s  podružnými 
transformátory

Distribuce  el.  energie  ve  variantě  č.3  je  provedena  okruhovým  nebo-li  smyčkovým 
rozvodem. Jednotlivé provozy jsou sériově spojeny ve dvou separovaných smyčkách. Začátky i 
konce obou okruhů jsou vyvedeny z hlavní rozvodny RH. Zapojení napájecí sítě je uvedeno na 
situačním plánku D3 (příloha D).

Jednopólové schéma hlavní rozvodny je stejné jako u varianty č.2. Liší se pouze počtem 
vývodových polí. Detailní zapojení tohoto schématu je zakresleno ve výkresu E3 (příloha E). 

Podružné trafostanice  v jednotlivých provozech jsou zapojením velmi podobné jako jsou 
použité ve variantě č.2. Změna je počtu vývodových polí u VN rozváděčů. Rozvaděče NN jsou 
stejné

Hlavní rozdíl varianty je v rozvodu el. energie.

 Výhody:

• Možnost napájení provozů ze dvou stran v normálním chodu podniku.

• Rozdělení  provozu  dle  charakteru  provozů  na  skupinu  s  provozy  se 
značnou  emisivitou  energetického  rušení  tzv.  špinavou  smyčkou  a  na 
skupinu  s  provozy  pouze  s  nízkou  emisivitou  energetického  rušení  tzv. 
čistou smyčku.

• Při VN rozvodu k jednotlivým provozům vznikají menší ztráty na vedení a 
úbytky napětí.

• Oproti variantě č.2 je použito méně vývodových polí ve VN rozvaděči.
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 4. NÁVRHY HLAVNÍCH KOMPONENTŮ PRO VŠECHNY 
VARIANTY

 4.1. Návrh kompenzace a eliminačních prostředků 
energetického rušení

Pro návrh kompenzačních a eliminačních prostředků se vychází z kapitol 2.4. a 2.5, kde se 
pojednávalo  o  principech,  typech  a  prostředcích  kompenzace  jalové  energie  a  eliminace 
energetického rušení.  

V daném automobilovém podniku se může volit buď centrální kompenzace nebo skupinová 
kompenzace. Jako kompenzační prostředky se použijí stupňovitě spínané kompenzace hrazené 
nebo bezkontaktní spínaná kompenzace či aktivní filtry, které budou sloužit také jako eliminační 
prostředky pro energetické rušení. 

 4.1.1. Varianta skupinové kompenzace  
V této variantě kompenzace probíhá na úrovni nízkého napětí a kromě kompresorovny, kde 

je  zanedbatelný  potřebný  kompenzační  výkon,  má  každý  provoz  má  vlastní  kompenzační 
zařízení. Kompenzační výkony potřebné pro kompenzaci jalového výkonů jednotlivých provozů, 
podle  kterých  se  dimenzují  kompenzační  prostředky,  jsou  uvedeny  v  Tab.  4-2.   Jako 
kompenzační  prostředky jsou zde  použity  stupňovitě  spínané  kompenzátory  (montážní  dílny, 
pomocné  provozy  a  úpravna  vody)  a  aktivní  filtry  (lisovna,  svařovna  a  lakovna).  Přehled 
jednotlivých provozů a jejich kompenzačních prostředků je v příloze C.

 

Provozovna Qk

1. Lisovna 20 kVAr

2. Svařovna 1389 kVAr

3. Lakovna 451 kVAr

4. Montážní dílny 100 kVAr

5. Kompresorovna 4 kVAr

6. Pomocné provozy, sklady 440 kVAr

7. Úpravna vody 272 kVAr

Celkem 2676 kVAr

Tab.4-1 Přehled o potřebných kompenzačních výkonech v  jednotlivých provozech
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 4.1.1.1. Stupňovitě spínaná kompenzace

Stupňovitě spínaná kompenzace se instaluje do kompenzačních rozvaděčů, které se připojí k 
přípojnicovému systému.  Jelikož se v NN rozvaděči  vyskytují  dva systémy přípojnic  spojené 
ručním odpojovačem nainstalují se kompenzační rozvaděče pro každý systém přípojnic tak, aby 
při  sepnutém  ručním  odpojovači  byly  oba  schopny  jeden  druhého  plně  zastoupit  v  případě 
poruchy.  Tabulka  Tab.4-2  obsahuje  základní  parametry  spínaných  kompenzačních  jednotek 
zvolené pro jednotlivé provozy, v nichž budou umístěny.   Především se jedná počet a velikost 
kompenzačních stupňů. Jsou zvoleny dva typy stupňů o výkonu 22,5 kVAr a 44,4 kVAr, jejich 
specifikaci uvádí Tab.4-3.  

Provozovna Montážní dílny Pomocné provozy Chemická úpravna vody

Počet rozvaděčů 2 x RC1 2 x RC2 2 x RC3

Kompenzační výkon ∑ 157 kVAr ∑ 490 kVAr ∑ 314kVAr

Počet kompenzačních stupňů 6 st. 12 st. 12 st.

Velikost stupňů
 5 x 22,5 kVAr

1 x 44,4 kVA

2 x 22,5 kVAr

10 x 44,4 kVAr

10 x 22,5 kVAr

2 x 44,4 kVAr

Zatlumení 7% 7% 7% 

Tab.4-2 Parametry stupňovitě spínaných kompenzátorů pro jednotlivé provozy

Provozovna Stupeň 22,5 kVAr Stupeň 44,4 kVAr

Jmenovité napětí UN 400 V 400 V

Napětí na kondenzátoru UNC 440 V 440 V

Jm. výkon kondenzátorů QCN 25 kVAr 50 kVAr

Kompenzační výkon QCK 22,5 kVA 44,43 kVA

Indukčnost cívky LN 1,73 mH 0,86 mH

Tab.4-3 Parametry kompenzačních stupňů skupinové kompenzace

Návrh jednotlivých komponentů kompenzačních rozvaděčů

Při návrhu je třeba navrhnout  jednotlivé komponenty kompenzačních stupňů (ochranné a 
spínací  prvky,  kondenzátory,  tlumivky)  a  regulátor,  který  shromažďuje  informace z  měřících 
transformátorů proudu a napětí a spíná jednotlivé stupně dle potřeby.  

Regulátor účiníku

Hlavní  činností  regulátoru  je  řízení  spínaní  jednotlivých  stupňů.  Získává  informace  z 
měřících transformátorů proudu umístěných na obou přívodech do rozvodny a dle potřeby spíná 
stykače, které připnou či odepnou jednotlivé kompenzační stupně.   

Jako regulátor  účiníku  byl  vybrán regulátor  RVC [22]  od firmy ABB a.s.,  jehož  vnitřní 
zapojení je zobrazeno na Obr. 4-1. Tato produktová řada obsahuje regulátor pro 6 i 12 stupňovou 
kompenzaci (RVC-6, RVC-12).   
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Obr. 4-1 Schéma připojení regulátoru RVC – 12 stupňovitě spínané kompenzace[22]

Ochranný a spínací prvek

Jako spínací prvky byly vybrány stykače  ESB24-22-400AC/DC [23] od firmy ABB a.s. a 
jako ochranný prvek byl vybrán pojistkový odpínač XLP 00 160 A Easy Line

Ochranné tlumivky

Ochranné  tlumivky  jsou  vybrány  z  nabídky  [24]  firmy  Elcom,  a.s.  Jsou  vybrány  pro 
kompenzační  sekce 22,5 kVAr a 44,43 kVAr. Parametry tlumivek viz Tab.4-4.

Označení tlumivky 25.400/440-e/7 50.400/440-e/7

Jmenovitý výkon kondenzátoru  25 kVAr 50,00 kVAr

Rezonanční kmitočet 189 Hz 189 Hz

Činitel zatlumení 7 % 7 %

Jmenovitý proud tlumivky 32,1 A 63,8 A

Maximální efektní proud tlumivky 37,9A 82,9 A

Jmenovitá indukčnost tlumivky 1,73 mH 0,86 mH

Ztráty tlumivky 80 W 138 W

Tab.4-4 Parametry zvolených ochranných tlumivek [24]

Kondenzátory

Třífázové kondenzátory jsou zvoleny z katalogových listů [25] od firmy ZEZ – SILKO, s.r.o. 
Jedná  se  o  MKP  suché  kondenzátory  a  instalují  se  v  zapojení  do  trojúhelníka,  tzv. 
kondenzátorové baterie. 
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Označení kondenzátoru CSADG 1-0,44/20 CSADG 3-0,44/40

Jmenovitý výkon kondenzátoru  QN 25 kVAr 50,00 kVAr

Jmenovité napětí UN 440 V 440 V

Kapacita CN 3x 137,0 µF 3x 274 µF

Jmenovité proud IN 32,8 A 65,6 A

Rezonanční kmitočet fr 189 Hz 189 Hz

Síťová frekvence f 50 Hz 50 Hz

Stupeň krytí IP IP20 IP20

Tab.4-5 Parametry zvolených kondenzátorů [25]

 4.1.1.2. Varianta centrální kompenzace 

 U  varianty  centrální  kompenzace  se  dbá  především  na  zabránění  ovlivnění  napájecí 
distribuční sítě a následných sankcí za její ovlivnění. To vyžaduje dodržení účiníku v dovolených 
mezích cos ϕ = 0,95–1. Kompenzační rozvaděče RC se umístí na hladinu 22kV a připojí přes 
vývodové pole VN rozvaděče na přípojnice RH 0.1 a RH 0.2.  

Parametry centrální kompenzace:

Počet kompenzačních rozváděčů: 2 x RC 

Kompenzační výkon: ∑ 2700 kVAr

Počet kompenzačních stupňů: 3st.

Velikost stupňů: 1400 kVAr + 900 kVAr + 500kVAr

Zatlumení:  7% 

Parametry použitých kompenzačních stupňů

Provozovna Stupeň č.1 Stupeň č.2 Stupeň č.3

Jmenovité napětí UN 22 kV 22 kV 22 kV

Napětí na kondenzátoru UNC 22 kV 22 kV 22 kV

Kompenzační výkon QCK 1400 kVAr 800 kVAr 500 kVAr

Indukčnost cívky LN 0,9 mH 1,25 mH 1,5 mH

Tab.4-6 Parametry kompenzačních stupňů centrální kompenzace

Regulátor a spínací prvek

Jako  regulátor  bude  použit  regulátor  z  produktové  řady  RVC  [22].  Jelikož  centrální 
kompenzace  je  třístupňová,  volí  se  typ  RVC-3  se  třemi  výstupními  svorkami.  Každý 
kompenzační stupeň bude spínán  vakuovým výkonovým vypínačem. 

Ochranné tlumivky a kondenzátory

 Jako  ochranné  tlumivky  jsou  zvoleny  TCR  reaktory  a  kondenzátory  byly  vybrány 
vysokonapěťové na hladinu napětí  22kV. Jak reaktory tak i kondenzátory budou umístěny ve 
venkovním prostranství.   
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 4.1.1.3. Aktivní filtry

V  některých  provozech  [26]  je  třeba  vzhledem  k  velké  emisivitě  energetického  rušení 
instalovat  aktivní  filtry  především pro eliminaci  vyšších  harmonických proudů a kompenzaci 
nesymetrie. 

Provoz Kompenzační výkon Max. kompenzační proud

Lisovna 20 kVAr  29A

Svařovna 1389  kVAr 1837,5 A

Lakovna 451 kVAr 596 A

Tab.4-7 Parametry pro volbu aktivních filtrů

Lisovna

V lisovně je aktivní filtr nainstalován zejména kvůli zvýšené produkci vyšších harmonických 
proudů způsobených lisovacími automaty.  Pro kompenzaci  byl zvolen aktivní  filtr   EAFP 50 
(parametry viz Tab. 4-7). 

Svařovna

V současnosti většina výrobců svařovacích automatů vybavuje každý automat individuálním 
aktivním filtrem. To se činí z důvodu splnění podmínek III. třídy elektromagnetického prostředí 
pro průmyslové sítě v místě připojení zařízení. Aktivní filtry pro jednotlivé svařovací automaty, 
vzhledem k  použití  různých  typů  a  jmenovitých  výkonů  jednotlivých  automatů,  jsou  řešeny 
individuálně výrobcem. Z tohoto důvodu se zde jejich návrh neřeší.

Pokud ovšem nebudou  svařovací  automaty  vybaveny aktivními  filtry  přímo od výrobce, 
mohou se aktivní filtry instalovat na každý vývod z NN rozváděče pro jednotlivé svařovací linky. 
Nebo se umístí skupina aktivních filtrů EAFP 275 na přípojnice v NN rozváděči,  kde ovšem 
vzhledem k velkému maximálnímu kompenzačnímu proudu bude skupinu tvořit  více jak  pět 
paralelně spolupracujících filtrů, což je velmi složité pro jejich řízení.           

Lakovna

V lakovně je třeba kompenzovat jalový výkon způsobený zejména sušícími pecemi, které 
jsou zároveň zdrojem vyšších harmonických proudů. Především se zde projevuje pátá a sedmá 
harmonická.  Návrh  aktivních  filtrů  se  dělá  na  maximální  kompenzační  proud  Ikmax = 596 A. 
Zvolila se skupina dvou aktivních filtrů EAFP 275, která bude připojena ke přípojnicím v NN 
rozvaděči.  

Provoz EAFP 50 EAFP 275

Jmenovité napětí Un 3 x 400V ± 20%, 50Hz

Filtrační výkon Qk 50  kVAr 275 kVAr

Jmenovitý proud In 72 A 397 A

Max. ztrátový výkon P∆ max 2300 W 9600 W

Proudové přetížení min. 50 % 

Potlačení harmonických proudu Min. na 3% (harmonické 2. až 11. řádu)

Symetrizace proudu Min. 95%

Kompenzace účiníku cos ϕ = 1 

Tab.4-8 Parametry pro volbu aktivních filtrů
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 4.2. Návrh transformátorů
Pro volbu výkonových transformátorů jsou dvě možnosti - olejové výkonové transformátory 

nebo suché výkonové transformátory.  Pro rozhodnutí  o  volbě je  uvedeno porovnání  výhod a 
nevýhod použití obou typů transformátorů.

 4.2.1. Olejové výkonové transformátory 
Jsou  vyráběny  většinou  v  hermeticky 

uzavřených  radiátorových  nádobách  s 
hliníkovým  nebo  měděným  vinutím 
naplněných  chladícím  médiem.  Bez  dalších 
úprav či  dodatků se mohou instalovat  jak ve 
venkovním  prostředí,  tak  i  ve  vnitřních 
prostorech. Jako chladicí médium se používají 
transformátorové  oleje,  které  jsou  vysoce 
hořlavé  a  mají  pomalý  biologický  rozklad. 
Transformátorové  stání  musí  být  vybaveno 
jímací nádrží na olej, aby se zamezilo úniku a 
ekologické havarii. Také proto se klade velký 
důraz  na  požární  bezpečnost.  Je  možnost 
nahradit  transformátorové  oleje  syntetickými 
oleji Midel 7173  na bázi organických esterů, 
které  jsou  nehořlavé  a  mají  menší  dopad na 
životní prostředí v případě havárie.

 4.2.2. Suché výkonové transformátory SGB
Suché  výkonové  transformátory  SGB  se 

vyrábí  jako  vzduchem  chlazené  a  zalévané 
epoxidovou  pryskyřicí.  Podle  článku  [29]  je 
výhodou  suchých  transformátorů  se  zalitým 
vinutím  především  menší  pravděpodobnost 
vniku požáru, protože použité izolační materiály 
jsou  obtížně  zápalné  a  samozhášivé.  Oproti 
olejovým  transformátorům  nepřispívají  tyto 
transformátory  k  rozšiřování  požáru  a  jejich 
instalace  je  vhodná  i  tam,  kde  by  aplikace 
olejových  distribučních  transformátorů  nebyla 
možná z důvodu požární bezpečnosti. 

Jako chladící  médium se  používá  vzduch, 
díky tomu není zapotřebí izolačních a chladicích 
kapalin,  které  by  při  úniku  z  transformátoru 
mohly  ohrozit  životní  prostředí.  Proto  je  lze 
provozovat  bez  problémů  také  v  místech,  kde 
jsou zvýšené požadavky na ochranu vod. 
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Porovnání obou typu transformátoru: 

Pro  zvolení  vhodného  typu  transformátoru  pro  zvolené  varianty  je  uvedeno  přehledné 
porovnání výhod a nevýhod obou diskutovaných transformátorů Tab. 4-9. 

Olejové transformátory Suché transformátory

V
ýh

od
y

Nižší ztráty naprázdno a nakrátko Menší požadavky na transformátorové stání

Použití v extrémních klimatických 
podmínkách

Nehořlavost a samozhášivost použitých 
izolačních materiálů

Tichý provoz transformátoru Ekologicky nezávadné

Nízké pořizovací náklady Nízké provozní náklady

Téměř žádné nároky na údržbu

N
ev

ýh
od

y

Vyšší nároky na požární bezpečnost Vyšší ztráty naprázdno a nakrátko

Riziko ekologické havárie
Pro venkovní použití nutnost doplnit 
transformátor krytím min. IP 44

Vyšší provozní náklady Vysoká pořizovací cena

Náročnější údržba Větší rozměry transformátorů

Nutnost instalace jímací olejové nádrže Hlučnost transformátoru

Tab.4-9 Porovnání výhod a nevýhod suchých a olejových transformátorů

 4.2.3. Volba transformátorů pro jednotlivé varianty 
Volba  konkrétních  transformátorů  pro  jednotlivé  varianty  závisí  na  typu  transformátoru, 

jmenovitém  výkonu,  velikosti  ztrát  naprázdno  a  nakrátko,  na  výši  hlučnosti  a  dalších 
parametrech.  V  Tab.4-10 jsou uvedeny jmenovité  výkony transformátorů  dané pro jednotlivé 
provozy. Napájení pro každý provoz je provedeno dvěma transformátory, kde jeden bude zastávat 
funkci  studené  rezervy  a  používat  se  bude  v  případě  poruch,  revizí  či  oprav  pracujícího 
transformátoru. 

Provozovna ST

1. Lisovna 2 x 1000 kVA

2. Svařovna 2 x 1600 kVA

3. Lakovna 2 x 1000 kVA

4. Montážní dílny 2 x 1000 kVA 

5. Kompresorovna 2 x 1000 kVA

6. Pomocné provozy, sklady 2 x 1000 kVA

7. Úpravna vody 2 x 1000 kVA

Tab.4-10 Přehled o transformátorech v  jednotlivých provozech
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 4.2.1.1. Varianta č.1 – NN paprskový rozvod

Ve variantě  č.1  je  transformovna  sloučena  s  hlavní  rozvodnou  RH.  To  vyžaduje  velký 
prostor  pro  její  umístěný,  např.  samostatnou  budovu.  Prostor  zabírá  především  VN  a  NN 
rozvodna  a transformátory. Rozvodny musí být bezpodmínečně umístěny uvnitř budovy kvůli 
ochraně před nepříznivými klimatickými podmínkami, transformátorové stání je ovšem možné 
umístit ve venkovních prostorách vedle trafostanice.  

Při volbě transformátorů pro tuto konfiguraci je umístění venku jedním z hlavních kritérií 
volby.  Proto  byly  zvoleny  olejové  transformátory,  které  se  mohou  rovnou  instalovat  do 
venkovních prostor. Oproti tomu by se suché transformátory musely doplnit příslušným krytím 
dle požadovaného IP. U olejových transformátorů je výhodou možnost použitelnost do lokalit s 
častým výskytem extrémních klimatických podmínek jako jsou např. tuhé mrazy (-10°C a méně). 

Použité transformátory a jejich parametry:

Olejový distribuční transformátor - MINERA [30]

výrobce: Schneider Electric CZ, s. r. o.

1000 kVA 1600 kVA

Typ TNOSN TNOSN

Převod [kV] 22/0,4 22/0,4

Ztráty CoBk AoBk

Po [W] 1 100 1 200

Pk [W] 9 000 14 000

Lpa [dBA] 42 46

uk [%] 6 6

Tab.4-11 Přehled o parametrech zvolených transformátorů 

 4.2.1.1. Varianta  č.2  –  VN  paprskový  rozvod  +  2x  předsunutý 
transformátor

V konfiguraci č.2 budou trafostanice pro jednotlivé provozy umístěné přímo ve výrobních 
halách.  Při  umístění  ve  vnitřních  prostorách  se  kladou  podmínky  především  na  požární 
bezpečnost.  Vhodnou volbou jsou tedy suché transformátory se zalévaným vinutím pro jejich 
výhodu  vysoké  požární  bezpečnosti,  jež  je  dána  nehořlavostí  a  samozhášecími  účinky 
používaných izolačních  materiálů.  Dále  jsou  vhodné i  pro jejich  nenáročné  transformátorové 
stání, poněvadž nejsou nutná žádná doplňková opatření jako např. olejová záchytná vana nebo 
požární ochrany a je možnost umístění  spolu s VN a NN rozvaděčem v jedné místnosti. 
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Použité transformátory a jejich parametry:

Olejový distribuční transformátor - TRICAST [31]

výrobce: Schneider Electric CZ, s. r. o.

1000 kVA 1600 kVA

Typ TRICAST TRICAST

Převod [kV] 22/0,4 22/0,4

Ztráty redukované redukované

Po [W] 1 800 2 400

Pk [W] 9 600 14 000

Lpa [dBA] 59 53

uk [%] 6 6

Tab.4-12 Přehled o parametrech zvolených transformátorů 

 4.2.1.1. Varianta č.3 – VN smyčkový rozvod

Pro  variantu  č.3  se  vycházelo  ze  stejných  předpokladů  jako  ve  variantě  č.2,  proto  byly 
vybrány stejné transformátory.  

 4.3. Návrh kabelových rozvodů
V  této  podkapitole  jsou  ukázány  postupy  návrhů  kabelových  rozvodů  použitých  ve 

variantách  (paprskový  se  zálohovacími  propoji,  okruhový)  na  provozní  podmínky  a  účinky 
zkratových proudů. Dále je zde uveden způsob uložení kabelů do země. 

 4.3.1. Druhy rozvodů

 4.3.1.1. Paprskový rozvod se zálohovacími propoji mezi provozy

Paprskový rozvod je tvořen hlavními napájecí paprsky a zálohovacími propoji mezi provozy. 

Hlavní paprskové linky

Hlavní paprsky mají  být schopné napájet  provoz, ke kterému jsou připojeny, a v případě 
nouzového  stavu  ještě  zvládnout  napájet  jeden  sousední  provoz.  Proto  jsou  dimenzované  na 
součet výkonů dané hlavní napájecí linky a výkonu sousedního provozu s vyšším instalovaným 
výkonem.

Zálohovací propoje

Zálohovací propoje jsou nainstalovány vždy mezi dvěma provozy. Jejich funkce spočívá, v 
případě  poruchy  některé  hlavní  napájecí  linky,  v  zajištění  napájení  provozu  napájeného 
porušenou hlavní napájecí linkou. Dimenzují se tak, aby bylo zajištěno napájení jak z jedné, tak i 
druhé strany. Proto se pro návrh použije vyšší instalovaný výkon z obou propojených provozů.
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 4.3.1.2. Okruhový rozvod

Okruhový nebo-li  smyčkový rozvod je sériové propojení  provozů do kruhu. Napájecí síť 
může obsahovat několik smyček dle velikosti a náročnosti podniku. Pro jednotlivé smyčky se 
kabely dimenzují na součet soudobých výkonů provozů zapojených v dané smyčce. Pro vzájemné 
zálohování se v jednotlivých částech smyčky se použijí dva kabely paralelně zapojené.  

 4.3.2.  Postup při dimenzování
Volba typu kabelů se skládá z několika částí. Nejprve se kabely navrhnou dle provozních 

podmínek  a  poté  se  zkontrolují  na  tepelné  účinky  zkratových  proudů.  Kabely  navržené  pro 
jednotlivé varianty jsou uvedené v kabelových listech - příloha G.

 4.3.2.1. Návrh dle provozních podmínek

 Pro návrh kabelu [32] dle provozních podmínek se výpočte pomocí (4.1) jmenovitý proud, 
podle kterého se zvolí typ a průřez kabelu a počet kabelů.   

                                I n⩽
I z

k 1⋅k 2⋅.....⋅k i
                                            (Α; A, - ) (4.1)

kde Iz dovolené zatížení vodiče (4.2) 

k1, k2... ki přepočítávací koeficienty

                                I z=
P

√3⋅U⋅cosφ⋅η
                                     (Α; W,V, - , - ) (4.2)

Přepočítávací koeficienty k1, k2... ki  slouží k vyjádření podmínek pro uložení kabelu (teplota 
prostředí, odpor půdy, způsob uložení atd.) odlišných od referenčního způsobu uložení. Hodnoty 
přepočítávacích součinitelů uvádí normy ČSN 33 2000-5-523 [33].

Jako způsob uložení kabelů pro všechny varianty bylo zvoleno uložení do země (referenční 
způsob  D),  to  znamená  uložení  s  odporem  půdy  2,5  K∙m/W  v  hloubce  0,7m.  Jednotlivé 
přepočítávací  koeficienty  pro odchylky od referenčního  uložení  jsou popsány v následujících 
odstavcích.

Okolní teplota   

Jako okolní teplota se uvažuje teplota v okolí kabelu bez zatížení. Referenční hodnota okolní 
teploty je 20°C. Při uvažování umístění daného konkrétního podniku se uvažuje umístění po celé 
České Republice. Rozsah okolní teploty je možné uvažovat pro ČR 15°C – 25°C, dle [30] je 
hodnota  koeficientu  v  mezích  k1 = 0,95-1,05,  pokud  se  ovšem  kabel  nenachází  v  blízkosti 
tepelného zdroje, např. při souběžném umístění vedle teplovodu.    

Odpor půdy   

Referenční hodnota [33] pro měrný odpor půdy je 2,5 K∙m/W. Tato hodnota se doporučuje 
použít z důvodu opatrnosti, jestliže není znám typ půdy a zeměpisná poloha umístění stavby. Pro 
zvolené varianty se použije referenční hodnota k2 = 1.   

Seskupení více vodičů

Redukční součinitel pro seskupení kabelů je možné použít pro seskupení kabelů se stejnou 
maximální provozní teplotou. Hodnota součinitele závisí na počtu obvodů a na vzdálenosti mezi 
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vodiči.  Tabulka  Tab. 4-13 uvádí  koeficienty  pro vzdálenost  mezi  vodiči  v  rozsahu 0-0,5m v 
závislosti na počet obvodů.  

;

Počet 
obvodů n

Vzdálenost mezi vodiči

žádná  ∅ kabelu 0,125m 0,25m 0,5m

2 0,75 0,80 0,85 0,90 0,90

3 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85

4 0,60 0,60 0,70 0,75 0,80

5 0,55 0,55 0,65 0,70 0,80

6 a více 0,50 0,55 0,60 0,70 0,80

Tab. 4-13  Přepočítací součinitelé pro více než jeden obvod, kabely uložené v zemi [33]

Volba přepočítacích koeficientů pro jednotlivé varianty 

Jelikož  se předpokládá  umístění  daného závodu v  ČR hodnota  přepočítacího  koeficientu 
okolní teploty je zvolena k1 = 1pro všechny posuzované varianty. 

Přesná lokalita umístění podniku není známa, proto vzhled k tomu se přepočítací koeficient 
odporu půdy volí  k2 = 1 ve všech variantách.  

Hodnota  součinitele  seskupení  vodičů  se  liší  pro  jednotlivé  varianty.  Ve  variantě  č.1  je 
použito 6 a více obvodů pro hlavní linky a 3-6 obvodů pro propoje mezi provozy. Vzdálenost 
mezi vodiči je zvolena 0,125m. Vzhledem k vyjmenovaným parametrům je součinitel v rozmezí 
k3 = 0,60 - 0,75. Pro varianty č.2 a č.3 je počet obvodů zvolen n = 2 a vzdálenost mezi kabely ve 
výkopu je 0,125m. Podle Tab.  4-16 je koeficient k3 = 0,85.

Koeficient Varianta

Popis označení č.1 č.2 č.3

Okolní teplota k1 1 1 1

Odpor půdy k2 1 1 1

Seskupení vodičů k3 0,60 – 0,75 0,85 0,85

Tab. 4-14  Přepočítací součinitelé pro jednotlivé varianty

 4.3.2.2. Volba kabelů pro jednotlivé varianty

Pro jednotlivé varianty se navrhly kabelové rozvody, které byly následně zkontrolovány na 
úbytek napětí a tepelné účinky zkratových proudů. Jednotlivé volby kabelů pro dané varianty jsou 
uvedeny níže.     

Varianta č.1   – hl. linky, propoje – AYKY 4x240

Varianta č.2   – hlavní napájecí linky – 22-AXEKCY 1x150  

zálohovací propoje – 22-AXEKCY 1x120  

Varianta č.3   – okruhové smyčky – 22-AXEKCY 1x185  

Detailní  informace  o  zvolených obsahuje  Tab.  4.15 –  Parametry  zvolených  kabelů  nebo 
Příloha G – Kabelové listy (umístění, počet kabelů, délka)   
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Parametr kabelu
Zvolené kabely

AYKY 3x240 22-AXEKCY 1x 120 22-AXEKCY 1x 150 22-AXEKCY 1x 185

Jmenovité napětí 400 V 22 kV 22 kV 22 kV

Odpor jádra 0,125 Ω/km 0,253 Ω/km 0,206 Ω/km 0,164 Ω/km

Indukčnost ∆ / rovina 0,08 Ω/km 0,39/0,57 mH/km 0,37/0,55 mH/km 0,36/0,54 mH/km

Kapacita - 0,33 µF/km 0,36 µF/km 0,4 µF/km

Proudová zatižitelnost při okolní 
teplotě 65°C v zemi

364 A 265 A 300 A 330 A

Proudová zatižitelnost při okolní 
teplotě 90°C na vzduchu - 325 A 370 A 425 A

Max. zkratový proud při teplotě 
jádra během 1s při počáteční teplotě 

65°C 
- 12,4 kA 15,6 kA 19,2 kA

Max. zkratový proud při teplotě 
jádra během 1s při počáteční teplotě 

90°C 
- 11,3 kA 14,2 kA 17,5 kA

Tab. 4-15  Parametry zvolených kabelů [37]

 4.3.2.3. Kontrola úbytků napětí

Kontrola  [32]  se provádí  tak,  že úbytek  napětí  na vedení  nesmí být  větší  než stanovená 
hranice.  Tato  hranice  v  rozvodech  s  motorickou  zátěží  je  stanovena  na  hodnotu   ±  5%  Un. 
Kontrola úbytku se řeší běžnými metodami pro řešení ustáleného chodu sítí (4.3). 

Po provedení kontroly vyhověli všechny navržené kabely v jednotlivých variantách.

   ΔU =R⋅I⋅cos φ+X⋅I⋅sin φ+
(R⋅I⋅sinφ+X⋅I⋅cosφ)

2

2⋅U
                       (V; Ω, A, - ) (4.3)

Předpokládá se použití  hliníkových kabelů,  které  mají  větší  přenosovou schopnost,  jejich 
materiálové  konstanty  pro  výpočet  oteplení  vodiče  při  zkratu  jsou  uvedeny  v  následujících 
odrážkách.

 4.3.2.4. Způsob uložení kabelu do země

Dle dokumentu [34] má být uložení kabelů do země v hloubce 35-100cm. Hloubka uložení 
závisí  na  napěťové  hladině  a  na  místě  uložení  kabelů  (volný  terén,  chodník,  vozovka), 
viz Tab. 4-16.  Pro označení výskytu se umisťuje výstražná fólie červené barvy. Její pozice ve 
výkopu je ve výšce se 20-30cm nad kabelem. Pro ochranu se kabely kladou do pískového lože, 
výška vrstvy lože je 8cm pod a nad uloženými kabely. Šířka výkopu závisí na počtu umístěných 
kabelů. Na obr. 4-4 a  na obr. 4-5  jsou zobrazeny příčné řezy výkopem pro hladinu 0,4kV pro 
uložení ve volném terénu a pro uložení pod vozovkou.  
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Napětí
Typ prostranství uložení kabelu

terén chodník Vozovka

do 1kV 70cm 35cm 100cm

do  25kV 100cm 100cm 100cm

Tab.4-16 Hloubka uložení kabelu do země pro jednotlivé typy prostranství [34] 

Obr. 4-4 Uložení kabelů do země ve volném terénu 

Obr. 4-5 Uložení kabelů do země pod vozovkou
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 4.4. Návrh rozvaděčů

 4.4.1. VN rozvaděče
Jako VN rozvaděče pro všechny varianty byly zvoleny rozvaděče plynem plněné 8DA10 od 

firmy Siemens Energy, a.s. [35].

Výrobce udává tyto výhody:

₋  Úspora prostoru  – kompaktnost rozvaděče

₋  čelní přístup do rozvaděčů, možnost instalace na zeď

₋ Vnitřní prostor rozvaděče je hermeticky uzavřen a naplněn plynem – životnost 30 let

₋ Bezpečný přístup k provozních mechanismů a k dalším pomocným prvkům 

Hlavní elektrické parametry

Jmenovité napětí [kV] 24

Kmitočet [Hz] 50

Krátkodobé výdržné střídavé napětí [kV] 70

Rázové napětí při atmosférickém impulsu [kV] 170 

Jmenovitý proud [A] Systém přípojnic 4000

Odbočky 2500

Zkratový vypínací proud [kA] 40

Krátkodobý proud 3s [kA] 40

Zkratový zapínací  proud [kA] 110

Dynamický proud [kA] 110

Tlak plynu při 20°C [kPa] 30

Standardní stupeň ochrany krytím IP 65

Tab.4-17 Hlavní elektrické parametry VN rozvaděče 8DA10 [35] 

Pro sestavení rozvaděče se využívá rozvaděčových polí různých typů, např. vývodové, pole 
podélného spínače,  pole  měření  atd.  Základním polem je  pole vývodové, toto pole je  možné 
použít i jako přívodní. Je vybaveno výkonovým vypínačem, odpojovači, uzemňovacím prvkem, 
přístrojovými transformátory proudu.  Je zajištěno blokování proti nežádoucím manipulacím.

Vybavení vývodového pole

₋ odpojovač

₋ výkonový vypínač 

₋ PTP - Přístrojový měřící transformátor proudu s převodem 75A/5A, se zatížením 
10VA a třídou přesnosti 0,5

₋ nadproudová ochrana

₋ uzemňovač
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Vybavení pole měření

₋ PTP - přístrojový měřící transformátor proudu s převodem 75A/5A, se zatížením 
10VA a třídou přesnosti 0,5

₋ PTN -  přístrojový měřící  transformátor  napětí  s  převodem 22kV/100V/100V, se 
zatížením 10VA a třídou přesnosti 0,5

Vybavení pole podélného spínače

₋ Odpojovač

₋ Výkonový vypínač 

V  následujících  podkapitolách  jsou  uvedeny  specifikace  VN  rozvaděčů  použitých  v 
jednotlivých variantách, především počet a typ rozvaděčových polí. 

 4.4.1.1. Vstupní hlavní rozvodna

VN rozvaděč v hlavní rozvodně je sestaven z rozvodových polí tak, aby byly k dispozici dva 
systémy  přípojnic  s  možností  sériového  spojení  obou  systému,  což  je  proveditelné  pomocí 
podélného spínače přípojnic. Každý z obou systému je napájen jedním napájecím přívodem el. 
energie  z  distribuční  sítě  a  zároveň je  el.  energie  rozváděna  přes  vývody k  podružným VN 
rozvaděčům  jednotlivých  provozů  (varianty  č.2  č.3)  nebo  k  transformátorům  v  hlavní 
transformovně  (varianta  č.1).  Dále  musí  být  také  vybaven  měřením  odebrané  elektřiny  z 
distribuční  sítě.  Z  tohoto  popisu  je  zřejmé  složení  VN  rozvaděče  z   jednotlivých  typů 
rozvaděčových polí.  Jednotlivá složení  polí  VN rozváděčů pro dané varianty jsou uvedeny v 
tabulce Tab 4-18 a rovněž jsou zobrazena v jednopólových schématech daných variant E1, E2, 
E3, Přílohy E.  

Typ pole
Počet polí

Varianta č.1 Varianta č.2 Varianta č.3

Přívodové, vývodové 16 9 6

Pole měření 2 2 2

Pole spínače (Coupling) 1 1 1

Pole spínače (Riser) 1 1 1

Tab.4-18 Přehled polí VN rozvaděče v hlavní rozvodně pro dané varianty

 4.4.1.2. Podružné trafostanice v jednotlivých provozech

VN rozvaděče v podružných trafostanicích jsou umístěny pouze ve variantách, kde je použit 
rozvod  el.  energie  na  napěťové  hladině  22kV.  To  se  týká  variant  č.2  a  č.3.  Zde  jsou  VN 
rozvaděče složeny pouze z vývodových (přívodových) polí a z polí podélného spínače přípojnic.
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Typ pole
Počet polí

Varianta č.1 Varianta č.2 Varianta č.3

Přívodové, vývodové - 5 (4)1 4

Pole spínače (Coupling) - 1 1

Pole spínače (Riser) - 1 1

Tab.4-19 Přehled polí podružného VN rozvaděče varianty č.2

 4.4.2. NN rozvaděče

 4.4.2.1. Hlavní trafostanice

NN rozváděč v hlavní trafostanici je se vyskytuje pouze ve variantě č.1. Je to spíše skříň pro 
jistící  prvek  pro  ochranu  kabelů  jdoucí  z  transformátorů  do  NN  rozvaděčů  v  jednotlivých 
provozech. Pokud délky kabelu budou krátké, řádově několik desítek metrů, potom se tyto NN 
rozvaděče nenainstalují a funkci v nich umístěných jisticích prvků přebírá hlavní jistič na přívodu 
do podružného NN rozvaděče.  

 4.4.2.2. Podružné trafostanice v jednotlivých provozech

Jako NN rozvaděče [36] pro rozvod el. energie v jednotivých provozech byly zvoleny typové 
skříňové rozvaděče NN RDO 1000 od firmy ESB Rozvaděče, a.s. V tabulce Tab. 4-20 jsou 
uvedeny jeho parametry 

Hlavní elektrické parametry

Jmenovité napětí [V] 3 x400/231

Kmitočet [Hz] 50

Zkratová odolnost [A] 1000A (1600A)

Ochrana před nebezpečným dotykem  Samočinným odpojením od zdroje

Povrchová úprava Prášková technologie, odstín RAL 7032

Standardní stupeň ochrany krytím IP 20 / IP 00

Tab.4-20 Hlavní elektrické parametry VN rozvaděče RDO 1000[36] 

______________________________________________________________________________

Pozn. 

1) Počet  vývodových  polí  záleží  na  počtu  zálohovacích  propojů  ze  sousedních  provozů.  Krajní  provozy 
(lisovna, úpravna vody) jsou zálohovány propoji pouze z jedné strany
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 5. TECHNIKO-EKONOMICKÉ POROVNÁNÍ VARIANT

 5.1. Stanovení celkové investiční náročnosti
Při stanovení investiční náročnosti jednotlivých variant se vycházelo zejména:

₋ z cenových nabídek výrobců z katalogového ceníku získaného z webových 
stránek výrobce,

₋ z cenových ukazatelů získaných na základě osobních nebo telefonických 
konzultací s výrobci anebo na základě emailové korespondence s nimi,

Jednotlivé položky jsou  oceněny orientačně a vycházelo se z nabídek rok 2012.  Ceny jsou 
uváděny s DPH.

Investiční položka
Varianta

č.1 č.2 č.3

Transformátory  6 721 000 Kč 5 598 180 Kč 5 598 180 Kč

Kabelové rozvody 36 073 060 Kč 9 645 000 Kč 10 059 000 Kč

Stupňovitě 
spínaná 

kompenzace

centrální - 420 900 Kč 420 900 Kč

skupinová 660 400 Kč 660 400 Kč 660 400 Kč

Aktivní filtry 2 590 000 Kč 2 590 000 Kč 2 590 000 Kč

NN rozvaděče 1 262 646 Kč 1 219 680 Kč 1 219 680 Kč

VN rozvaděče 3 989 430 11 525 020 Kč 8 865 400 Kč

Cena celkem

Tab.5-1 Přehled investičních nákladů pro jednotlivé varianty

Varianta č.1 v konečném součtu všech investičních položek je nejdražší variantou, u které se 
předpokládají vyšší náklady ztráty. Tato varianta pro takto rozsáhlý podnik není vhodná, hodila 
by se pro podnik s menší rozlohou a provozy umístěnými blíže u sebe. Značně by se tím snížily 
náklady na pořízení  kabelových rozvodů a také ztráty  ve vedení,  které  jsou závislé  na délce 
kabelů. Výhodou této varianty jsou menší pořizovací náklady na VN rozvaděče,  dvakrát menší 
než u ostatních variant.   

Varianty č.2 a č.3 v porovnání s variantou č.1 ohledně investičních nákladů vhodnější pro 
takto rozsáhlý podnik. Pokud se srovnají obě tyto varianty, výhodnější je varianty č.3. Sice má 
větší  investiční  náklady  na  kabelové  rozvody,  které  dané  volbou kabelů  s  větším průřezem. 
Ovšem tento rozdíl v investici kompenzují podstatně menší pořizovací náklady na VN rozvaděče. 
Navíc má varianta č.3 výhodu v rozdělení provozů do dvou skupin dle emisivity energetického 
rušení. U varianty č.2 je toto možné taky, zálohovací propoje jsou během chodu podniku bez 
poruchového stavu vypnuty a hlavní napájecí paprsky tvoří sedm samostatných větší. Problém 
nastává   v  případě  nouzového  stavu,  kdy  by  bylo  potřeba  zapnout  zálohovací  propoje  jako 
náhradu napájení pro vypnutý hlavní paprsek. Značná emisivita rušení při centrální kompenzaci 
může způsobit škody v jednom z propojených provozů.
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 5.2. Ekonomické vyhodnocení transformátorů 
Transformátory  jsou  hodnoceny  dle  provozních  nákladů,  které  jsou  složeny  z  nákladů 

odvozených investičních nákladů a z nákladů na ztráty (5.1) [37].

              N T=N iT+N ΔT                                                                      (Kč; Kč, Kč) (5.1)

 Náklady odvezené z investičních nákladů NiT jsou dány výší nákladů na odpisy, na úroky a 
na údržbu. Jednotlivé skupiny nákladů se vyjadřují jako dané procento z investičních nákladů 
(5.2). 

              N iT=
1

100
⋅( podpisy+púdržba+ púrok)⋅K iT                                 (Kč; %, %, %, Kč) (5.2)

Náklady na ztráty je možné stanovit dle ročních ztrát naprázdno a nakrátko transformátoru 
(5.3).  Při  stanovování  těchto  nákladu  se  přihlíží  kromě  zmíněných  ztrát  na  dobu  provozu 
transformátoru,  na  výši  ceny  nakupované  el.  energie  a  jejího  průměrného  ročního  zvýšení, 
zatížení transformátoru a na inflaci. [38] 

 N ΔT=∑i=1

n
T⋅(m⋅Po+

1
m
⋅Pk⋅( β

100 )
2

)⋅nΔT⋅(1+ d
100 )

i

⋅(1+
e

100 )
i

(Kč; Kč, h, W, W, -, Kč, -, -)

(5.3)

kde 

Ki – pořizovací cena

n – počet let předpokládané životnosti transformátoru

m – počet transformátorů pro napájení jednoho provozu

Po – ztráty naprázdno

Pk – ztráty nakrátko

β – zatěžovatel

n∆T – měrné náklady na ztráty (Kč/kWh)

d – průměrné roční zvýšení ceny elektřiny

e – inflace 

Pro ekonomické porovnání předpokládá doba životnosti 20 let. Cena elektřiny se v současné 
době  pohybuje v rozmezí 1,2 – 3,8 Kč/kWh. Pro zhodnocení je zvolena průměrná cena, a to 
2,5Kč/kWh.  Stanovení  zatěžovatele  závisí  na  poměru  odebíraného  zdánlivého  výkonu 
jednotlivými provozy a instalovaného výkonu transformátoru 
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Transformátor

TRICAST- suchý MINERA - olejový

     Parametry pro náklady z počáteční investice

Doba odpisování 10 let 10 let

Odpisovací procento
1. rok 5,5 % 5,5 %

n. rok 10,5 % 10,5 %

Procento úroku 5 % 5 %

Procento údržby 0,5 % 6 %

     Parametry pro stanovení nákladů na ztráty 

Inflační míra e 4 % 4 %

Průměrný roční nárůst ceny elektřiny d 6 % 6 %

Počet transformátorů pro napájení provozu m 2 2

Měrné náklady na ztráty n∆T 2,5 Kč/kWh 2,5 Kč/kWh

Zatěžovatel β 0,48 – 0,78 0,48 – 0,78

Tab.5-2 Přehled investičních nákladů pro jednotlivé varianty

Při  pořizování  transformátorů  je  zřejmé,  že  v  prvních  letech  provozu  se  jeví  suché 
transformátory jako výhodnější. Ovšem díky vyšším nákladům na ztráty jsou vhodnější olejové 
transformátory. U olejových se musí také počítat z rostoucí údržbou se stářím transformátoru.  
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Tab.5-3 Provozní náklady obou zvolených transformátoru s výkonem ST = 1000 kVA

Obr.5-1 Srovnání provozních nákladů zvolených transformátorů ST = 1000 kVA v čase
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 6. ZÁVĚR

 6.1. SOUČASNÝ STAV

Tato  diplomová  práce  pojednává  o  návrhu  konfiguraci  napájecí  sítě  automobilového 
podniku, který obsahuje sedm provozů. Kde každý z nich má jinou skladbou výrobních zařízení. 
Z čehož se dají vyvodit podmínky a nároky kladeny na napájecí síť jednotlivými zařízeními např. 
požadavky na zabezpečenost dodávky, nároky na kvalitu elektrické energie atd.  Úkolem bylo 
navrhnout tři varianty napájecí sítě, které jsou schopny zajistit napájení všech provozů za daných 
podmínek. 

 6.2. ZÁVĚRY PRÁCE A JEJÍ PŘÍNOS

Ze všech tří  navržených variant se jeví jako nejperspektivnější  varianta č.3 s okruhovým 
rozvodem. Jednak je u ní použito nejmenší množství kabelů, i když při volbě většího průřezu než 
ve  variantě  č.2  jsou  investiční  náklady  na  téměř  na  stejné  úrovni.   Její  hlavní  výhodou  je  
rozdělení  provozů  na  skupiny  dle  emisivity  energetického  rušení.  Jedna  skupina  má  nižší 
emisivitu  a  druhá  značně  vyšší.  Toto  nahrává  centrální  kompenzaci  při  volbě  způsobu 
vykompenzování sítě, vzhledem k tomu, že jsou odděleny provozy se značnou úrovni rušení od 
provozů s nízkou úrovní rušení.   

Při srovnání centrální a skupinové kompenzace je zřejmé, že centrální je méně nákladnější a 
svůj úkol zabránění ovlivnění distribuční sítě splní. Naproti tomu je slepá vůči dějům co probíhají 
v napájecí síti. Na kabelových rozvodech vznikají vyšší ztráty vlivem přenosu nadměrné jalové 
energie, zároveň jsou více zatíženy transformátory, kde jejich ztráty nakrátko rostou se zatížením. 
A samozřejmě nechá energetické rušení se libovolně šířit po napájecí síti, sice napájecí síť jako 
celek může působit velmi kompaktně a odolně proti energetickému rušení.  Ovšem na druhou 
stranu  může  působit  značné  potíže  při  chodu  průmyslové  sítě.  Oproti  tomu  skupinová 
kompenzace je sice nákladnější, ale jalovou energii vykompenzuje v jednotlivých provozech, tím 
zabrání velkým ztrátám na vedení a sníží zatížení transformátorů, kde jsou následně nižší náklady 
na provoz transformátorů. Instalaci aktivních filtrů je též energetické rušení eliminováno blízko 
jeho zdroje, tím je síť zbavena všech činitelů , kteří ji ovlivňují a může bez problému pracovat. 
Volba buď centrální nebo skupinové kompenzace je výstavbě rozsáhlého podniku dána zejména 
tím, kdo bude provozovatel  podniku a kdo výstavbu zprostředkuje. Pokud se jedná o stejnou 
právnickou osobu zvolí skupinovou kompenzaci s ohledem do budoucna. V opačném případě, 
kdy zprostředkovatelem je někdo jiný se snaží dosáhnout co nejnižších investičních nákladů a 
volí většinou centrální kompenzaci bez ohledu, jak se síť bude chovat v budoucnosti.

 6.3. NÁVRH DALŠÍHO POSTUPU

Daném automobilovém podniku nebyla umístěna motorárna, která je součástí jiného areálu 
automobilky. V budoucnu je možné uvažovat o přesunu motorárny a připojení do navrhované 
průmyslové napájecí sítě. V tomto provozu bývají často instalovány indukční pece, které jsou 
zdrojem  velmi  značného  energetického  rušení.  Řešení  eliminace  rušení  a  integrace  do  dané 
průmyslové sítě bývá poměrně dost složité. Jako dalším postupem je možné navázat návrhem 
rozšíření napájecí sítě o připojení motorárny.

Další možností rozšíření napájecí sítě je instalace zdroje elektrické energie např. kogenerační 
jednotky či fotovoltaické elektrárny.   
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Přílohy

PŘÍLOHA A 
Tabulka jalových transformačních ztrát, které si připočítávají k naměřeným hodnotám jalového 
výkonu při stanovení ukazatele tg ϕ.

Jmenovitý výkon 
transformátoru

(kVA)

Měsíční hodnota jalových transformačních ztrát 
v pásmu 1 hodiny (kVArh) 

do 22kV 35kV 110kV

Menší než 250 - - -

250 145 160 -

400 183 207 -

630 230 249 -

1 000 289 320 -

1 600 365 404 -

2 500 989 989 -

4 000 1 339 1 339 -

6 300 1 918 1 918 -

10 000 2 739 2 739 2 739

16 000 4 140 4 140 4 140

25 000 6 088 6 088 5 707

40 000 7 914 7 914 7 914

63 000 - - 11 505
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PŘÍLOHA B
Tabulka pro stanovení přirážky za nedodržení předepsaného účinku podle naměřeného účiníku

Rozsah tg ϕ

kVArh
kWh

Účiník

cos ϕ

Přirážka 

%

Rozsah tg ϕ

kVArh
kWh

Účiník

cos ϕ

Přirážka 

%

0,311 – 0,346 0,95 - 1,008 -1,034 0,70 37,59

0,347 – 0,379 0,94 1,12 1,035 -1,063 0,69 39,66

0,380 – 0,410 0,93 2,26 1,064 – 1,092 0,68 41,80

0,411 – 0,440 0,92 3,43 1,093 – 1,123 0,67 43,99

0,441 – 0,470 0,91 4,63 1,124 – 1,153 0,66 46,25

0,471 – 0,498 0,90 5,85 1,154 – 1,185 0,65 48,58

0,499 – 0,526 0,89 7,10 1,186 – 1,216 0,64 50,99

0,527 – 0,553 0,88 8,37 1,217 – 1,249 0,63 53,47

0,554 – 0,580 0,87 9,68 1,250 – 1,281 0,62 56,03

0,581 – 0,606 0,86 11,02 1,282 -1,316 0,61 58,67

0,607 – 0,632 0,85 12,38 1,317 – 1,350 0,60 61,40

0,633 – 0,659 0,84 13,79 1,351 – 1,386 0,59 64,23

0,660 – 0,685 0,83 15,22 1,387 – 1,423 0,58 67,15

0,686 – 0,710 0,82 16,69 1,424 -1,460 0,57 70,18

0,711 – 0,736 0,81 18,19 1,461 – 1,494 0,56 73,31

0,737 – 0,763 0,80 19,74 1,495 – 1,532 0,55 76,56

0,764 – 0,789 0,79 21,32 1,533 – 1,579 0,54 79,92

0,790 – 0,815 0,78 22,94 1,580 – 1,620 0,53 83,42

0,816 – 0,841 0,77 24,61 1,621 – 1,663 0,52 87,05

0,842 – 0,868 0,76 26,32 1,664 – 1,709 0,51 90,82

0,869 – 0,895 0,75 28,07 1,710 – 1,755 0,50 94,70

0,896 – 0,922 0,74 29,87

Vyšší než 
1,755

Nižší než 
0,50

100,00
0,923 – 0,949 0,73 31,72

0,950 – 0,977 0,72 33,63

0,978 -1,007 0,71 35,58
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PŘÍLOHA C
přehled parametrů jednotlivých provozů
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PŘÍLOHA D
seznam výkresů:

D1. Varianta č.1 - situační plánek

D2. Varianta č.2 - situační plánek

D3. Varianta č.3 - situační plánek

PŘÍLOHA E
seznam výkresů:

E1. Varianta č.1 – jednopólové schéma

E2. Varianta č.2 – jednopólové schéma

E3. Varianta č.3 – jednopólové schéma

PŘÍLOHA F
seznam výkresů:

F1. Kompenzační rozvaděč RC1

F2. Kompenzační rozvaděč RC2

F3. Kompenzační rozvaděč RC3

F4. Kompenzační rozvaděč RC

F5. NN rozvaděč s 2x RC3

65



Přílohy

PŘÍLOHA G
kabelové listy

G1. Kabelový list – varianta č.1

G2. Kabelový list – varianta č.2

Označení Začátek Konec Typ

H
la

vn
í p

ap
rs

ky

K 0.1 – 1.1 RH 0.1 RH 1.1 AYKY 3x240 9 500 0,4 kV
K 0.1 – 2.1 RH 0.1 RH 2.1 AYKY 3x240 9 350 0,4 kV
K 0.1 – 3.1 RH 0.1 RH 3.1 AYKY 3x240 8 250 0,4 kV
K 0.1 – 4.1 RH 0.1 RH 4.1 AYKY 3x240 6 250 0,4 kV
K 0.1 – 5.1 RH 0.1 RH 5.1 AYKY 3x240 9 300 0,4 kV
K 0.1 – 6.1 RH 0.1 RH 6.1 AYKY 3x240 10 450 0,4 kV
K 0.1 – 7.1 RH 0.1 RH 7.1 AYKY 3x240 10 1450 0,4 kV
K 0.2 – 1.2 RH 0.2 RH 1.2 AYKY 3x240 9 500 0,4 kV
K 0.2 – 2.2 RH 0.2 RH 2.2 AYKY 3x240 9 350 0,4 kV
K 0.2 – 3.2 RH 0.2 RH 3.2 AYKY 3x240 8 250 0,4 kV
K 0.2 – 4.2 RH 0.2 RH 4.2 AYKY 3x240 6 250 0,4 kV
K 0.2 – 5.2 RH 0.2 RH 5.2 AYKY 3x240 9 300 0,4 kV
K 0.2 – 6.2 RH 0.2 RH 6.2 AYKY 3x240 10 450 0,4 kV
K 0.2 – 7.2 RH 0.2 RH 7.2 AYKY 3x240 10 1450 0,4 kV
K 1.2 – 2.1 RH 1.2 RH 2.1 AYKY 3x240 5 170 0,4 kV
K 2.2 – 3.1 RH 2.2 RH 3.1 AYKY 3x240 5 150 0,4 kV
K 3.2 – 4.1 RH 3.2 RH 4.1 AYKY 3x240 3 160 0,4 kV
K 4.2 – 5.1 RH 4.2 RH 5.1 AYKY 3x240 3 170 0,4 kV
K 5.2 – 6.1 RH 5.2 RH 6.1 AYKY 3x240 6 220 0,4 kV
K 6.2 – 7.2 RH 6.2 RH 7.2 AYKY 3x240 6 1300 0,4 kV

Počet 
kabelů

Délka 
[m]

Napěťová 
hladina

Z
ál

oh
ov

ac
í 

pr
op

oj
e

Označení Začátek Konec Typ

H
la

vn
í p

ap
rs

ky

K 0.1 – 4.1 RH 0.1 RH 4.1 3x 22–AXEKCY 150/25 2 250 22 kV
K 0.1 – 5.1 RH 0.1 RH 5.1 3x 22–AXEKCY 150/25 2 300 22 kV
K 0.1 – 6.1 RH 0.2 RH 6.1 3x 22–AXEKCY 150/25 2 450 22 kV
K 0.2 – 1.1 RH 0.2 RH 1.1 3x 22–AXEKCY 150/25 2 500 22 kV
K 0.2 – 2.1 RH 1.2 RH 2.1 3x 22–AXEKCY 150/25 2 350 22 kV
K 0.2 – 3.1 RH 0.2 RH 3.1 3x 22–AXEKCY 150/25 2 250 22 kV
K 0.2 – 7.1 RH 0.2 RH 7.1 3x 22–AXEKCY 150/25 2 1450 22 kV
K 1.2 – 2.1 RH 1.2 RH 2.1 3x 22–AXEKCY 120/16 2 170 22 kV
K 2.2 – 3.1 RH 2.2 RH 3.1 3x 22–AXEKCY 120/16 2 150 22 kV
K 3.2 – 4.1 RH 3.2 RH 4.1 3x 22–AXEKCY 120/16 2 160 22 kV
K 4.2 – 5.1 RH 4.2 RH 5.1 3x 22–AXEKCY 120/16 2 170 22 kV
K 5.2 – 6.1 RH 5.2 RH 6.1 3x 22–AXEKCY 120/16 2 220 22 kV
K 6.2 – 7.2 RH 6.2 RH 7.2 3x 22–AXEKCY 120/16 2 1300 22 kV

Počet 
kabelů

Délka 
[m]

Napěťová 
hladina

Z
ál

oh
ov

ac
í 

pr
op

oj
e
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G3. Kabelový list – varianta č.3

Označení Začátek Konec Typ
Sm

yč
k

a 
I K 0.1 – 1.1 RH 0.1 RH 1.1 3x 22–AXEKCY 185/25 2 500 22 kV

K 1.2 – 2.1 RH 1.2 RH 2.1 3x 22–AXEKCY 185/25 2 170 22 kV
K 2.2 – 7.2 RH 2.2 RH 7.2 3x 22–AXEKCY 185/25 2 1420 22 kV
K 0.2 – 7.1 RH 0.2 RH 7.1 3x 22–AXEKCY 185/25 2 1450 22 kV

Sm
yč

k
a 

II

K 0.1 – 3.1 RH 0.1 RH 4.1 3x 22–AXEKCY 185/25 2 250 22 kV
K 3.2 – 4.1 RH 0.2 RH 3.1 3x 22–AXEKCY 185/25 2 160 22 kV
K 4.2 – 5.1 RH 4.2 RH 5.1 3x 22–AXEKCY 185/25 2 170 22 kV
K 5.2 – 6.1 RH 5.2 RH 6.1 3x 22–AXEKCY 185/25 2 220 22 kV
K 6.2 – 0.2 RH 6.2 RH 3.1 3x 22–AXEKCY 185/25 2 450 22 kV

Počet 
kabelů

Délka 
[m]

Napěťová 
hladina
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