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ABSTRAKT  
Práce je zaměřena na vyvedení elektrického výkonu z elektrárny pracující v městské 

zástavbě. Po krátkém obecném rozboru možností vyvedení výkonů z různých typů elektráren 
navazuje rozbor vyvedení výkonu z PPC Červený Mlýn. Následně jsou vypočteny zkratové 
poměry v hlavní rozvodně elektrárny. Navazuje rozbor elektrických vedení. V poslední části je 
řešena problematika spolehlivosti zdroje v souvislosti s náhodnými přechodnými ději v elektrické 
síti a ohledem na provozní spolehlivost elektrických zařízení elektrárny. 

 

 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA :  vyvedení elektrického výkonu; zkratové poměry; zkratový proud; 
elektrická vedení; parametry vedení; elektromagnetické pole; kabel 
110kV; magnetická indukce; model kabelového vedení; rušivé napětí; 
indukované napětí; provozní diagram 
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ABSTRACT 
The work focuses on outlet of the electrical power from power plants operating in urban 

areas. After a short analysis of the general possibility of leading out electric power from power 
plants of various types, thesis continues to describe of outlet electrical power from PPC Červený 
Mlýn. Subsequently, are calculated short-circuit conditions in the main switching station. It 
follows an analysis of power lines. The last part dealt with the issue of reliability of sources in 
connection with random transition processes in the electrical network and the light of 
the operational reliability of electrical power equipment. 

 

 

KEY WORDS:      outlet of electrical power, short-circuit conditions, power lines, parameters 
of power lines, electromagnetic field, 110 kV cable, magnetic induction, 
model of power line, interference voltage, induced voltage, operational 
diagram 
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u Poměrné fázové napětí 

i Poměrný proud 

β  Zátěžný úhel 

s� Jmenovitý poměrný zdánlivý výkon 

3456 Maximální poměrný jalový výkon 
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1 ÚVOD 
Téma této diplomové práce je zadáno externě firmou Teplárny Brno, v zastoupení panem 

Ing. Liborem Ondrouškem, technikem provozu paroplynové elektrárny Červený Mlýn. Práce je 
zaměřena na vyvedení elektrického výkonu a vlivy zdroje na elektrickou síť. V práci se budeme 
zabývat stávajícím provedením jen okrajově, zejména se pak zaměříme na nové provedení 
vyvedení elektrického výkonu. 

V první části bude uveden teoretický rozbor vyvedení elektrického výkonu z různých typů 
zdrojů, zejména potom pro typy elektráren, které mají největší výkonové zastoupení v diagramu 
zatížení, konkrétně jaderné, tepelné a vodní elektrárny. Plynule navážeme popisem nového 
vyvedení elektrického výkonu z elektrárny Červený Mlýn. Uveden bude popis generátorů 
pracujících do sítě, použitých transformátorů a kabelového vedení 110 kV do zapouzdřené 
rozvodny 110 kV IBC Příkop, kterou provozuje společnost E.on. Bude vypracováno hlavní 
schéma elektrárny. 

Navážeme výpočtem zkratových poměrů na přípojnici elektrárenské rozvodny. Při výpočtu 
budeme uvažovat provozní stavy, které mohou nastat. Vypočtené hodnoty následně srovnáme se 
stávajícími hodnotami zkratových proudů, stanovenými před výstavbou nového vedení. 

V další části práce se budeme zabývat vedeními. Bude uveden rozbor vlastností kabelových a 
venkovních vedení. Následně se zaměříme na porovnání těchto typů vedení, zejména potom na 
jejich výhody a nevýhody, jak z hlediska technického tak z hlediska ekonomického.  

V předposlední části práce se budeme zabývat elektromagnetickým polem v okolí kabelu 
110kV. Na základě krátkého teoretického rozboru bude vytvořen model kabelového vedení. 
Následně bude kolem kabelu nasimulováno elektromagnetické pole. Vytvořený model poslouží 
pro analýzu elektromagnetického pole kolem kabelu a k posouzení možnosti vzniku rušivých 
indukovaných napětí v okolních kabelech v kabelovém kanálu. 

V poslední části se zaměříme na optimalizaci zdroje z hlediska spolehlivosti. Budeme se 
zabývat provozními charakteristikami generátorů, které sestrojíme a na základě P-Q diagramu 
potom stanovíme optimální provoz z hlediska jejich provozních možností. Dále se v kapitole 
budeme zabývat vlivy zdroje na síť. Konkrétně změnou napětí v přípojných bodech. 

  



 

 

2 VYVEDENÍ ELEKTRICKÉHO
V této kapitole se autor nechal inspirovat 

Obecně vyvedení elektrického výkonu z elektrárny 
Je to v podstatě vazba elektrického za
takového schématu je hospodárné a spolehlivé vyvedení elektrického výkonu
napájení vlastní spotřeby elektrárny.

2.1 Hlavní elektrické schéma
Při volbě a provedení hlavního schématu musíme dbát zejména na:

• typ elektrárny 
• technologické vybavení elektrárny
• výkon alternátoru
• celkový výkon elektrárny
• počet vedení do 

Vyvedení elektrického výkonu se zpravidla provádí tak, že alternátor pracuje 
transformátor do ES. Transformátor
do které má elektrárna pracovat. Toto uspo
uspořádání a používá se pro vyvedení 
alternátorů malých výkonů, pop
soustavy možné provést přímo na p
napojení alternátorů velkých výkon
zkratových výkonů. 

Obr. 2

Vyvedení elektrického výkonu 

YVEDENÍ ELEKTRICKÉHO  VÝKONU  
V této kapitole se autor nechal inspirovat [3], [4], [8], [9], [10]. 

yvedení elektrického výkonu z elektrárny řeší hlavní elektrické schéma elektrárny. 
 vazba elektrického zařízení elektrárny na elektrizační soustavu. Hlavním úkolem 

takového schématu je hospodárné a spolehlivé vyvedení elektrického výkonu
řeby elektrárny. 

Hlavní elektrické schéma 
 a provedení hlavního schématu musíme dbát zejména na: 

technologické vybavení elektrárny 
výkon alternátoru 
celkový výkon elektrárny 

et vedení do elektrizační soustavy 

Vyvedení elektrického výkonu se zpravidla provádí tak, že alternátor pracuje 
Transformátor mění napětí alternátoru na požadovanou hladinu nap

do které má elektrárna pracovat. Toto uspořádání alternátoru a transformátoru se nazývá blokové 
pro vyvedení velkých a středních výkonů do elektriza
ů, popřípadě středních výkonů, je vyvedení výkonu do elektriza

soustavy možné provést přímo na přípojnice, bez použití blokového transformátoru. P
ů velkých výkonů na přípojnice by mělo za vznik velkých a neovladatelných 

2.1 Přiklad hlavního schématu elektrárny, [3]
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Pro stroje menších výkonů, řádově desítky MW se vyvedení výkonu používá 
vysokonapěťových kabelů. Takto provedené vývody výkonů se dimenzují na jmenovité proudy 
alternátoru a kontrolují se z hlediska tepelných a dynamických účinků zkratových proudů. U 
generátorů středních výkonů kde, není proudová zatížitelnost kabelů dostačující, vyvedení 
výkonu může být provedeno použitím zapouzdřených vodičů. Dále se pro vedení výkonu s rámci 
elektráren užívá pásových vodičů.  

Pro vyvedení velkých výkonů je potřeba jiný přístup k problematice. Bylo zapotřebí zvýšit 
provozní spolehlivost, bezpečnost a omezit účinky vzájemného působení vodičů z hlediska 
silových účinků při zkratech a omezit tepelné působení vířivých proudů indukovaných v 
ocelových konstrukcích v okolí elektrovodů. Splnění těchto požadavků se do značné míry 
podařilo použitím zapouzdřených vodičů.  

2.2 Vodiče používané pro vyvedení výkonu alternátoru 

2.2.1 Zapouzdřené vodiče 
Zapouzdřené vodiče jsou v podstatě vývody jednotlivých fází alternátoru umístěné v 

kovových pouzdrech z nemagnetického materiálu pro omezení ztrát vířivými proudy. Běžně je 
použit hliníkový plech tloušťky cca 4 - 12 mm (podle [4]). Hliníkový plášť okolo vodiče snižuje 
vzájemné elektromagnetické působení vodičů mezi sebou a na svoje okolí. Tímto řešením je 
docíleno snížení elektrodynamických silových účinků při běžném i poruchovém stavu a snížily se 
i ztráty vířivými proudy v okolních konstrukcích. 

 Pouzdra se vyrábějí tak, aby se do nich nedostal prach nebo vlhkost. Pouzdra se uzemní. 
Uzemnění se nejčastěji provádí na obou koncích, na jednom konci nebo po částech. Nejčastěji se 
používá provedení, kdy se jeden konec uzemní a druhý konec se uzemní přes tlumivku. 

 

Obr. 2.2 Zapouzdřený vývod alternátoru, [4] 

Při provozu tedy prochází vnitřním vodičem proud z alternátoru, který vyvolá vznik 
indukovaného proudu v pouzdru díky němuž se zásadně snižují účinky magnetického pole v 
okolí vodičů, má tedy stínící efekt. Ideální případ by nastal, kdyby indukovaný proud pláště 
odpovídal svojí velikostí proudu procházejícím elektrovodem. V takovém případě by magnetické 
pole vně  vodiče bylo nulové, nevznikaly by tedy žádné síly mezi vodiči a ztráty vířivými proudy 
by byly nulové. Průběh intenzity magnetického pole v takovém případě ukazuje obrázek 2.3. 
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Obr. 2.3 Průběh intenzity mag. pole při stejném proudu elektrovodu a pláště, [4] 

V praxi je však situace odlišná. Indukovaný proud v pouzdru je běžně menší než proud 
tekoucí elektrovodem. Tuto skutečnost zapříčiňuje nerovnoměrné rozložení proudu po průřezu 
pouzder. Síly mezi vodiči tedy působí, na což musíme dbát hlavně při zkratech, a intenzita 
magnetického pole vně pouzdra vodiče není nulová, jak názorně ukazuje obrázek 2.4. 

 

Obr. 2.4 Průběh intenzity mag. pole při menším proudu pláště než elektrovodu, [4] 

V praxi se pro vyvedení výkonu využívá už od výkonu cca 100 MW. Hlavně díky 
spolehlivosti vyvedení výkonu, snížení celkových ztrát a minimalizace elektromagnetického 
rušení měřících přístrojů v okolí vodičů.   

2.2.2 Kabelové vodiče 
Používá se výhradně kabelů dimenzovaných na vysoké napětí, nejčastěji 22 kV ale i na 

menší napěťové hladiny jako 6, 10 kV ale i napětí vyšší, např. 35kV a 110 KV. Jádra kabelů 
mohou být vyrobeny z mědi nebo hliníku, buď plná - tvořené jedním vodičem, nebo složená - 
tvořené větším počtem slaněných vodičů. Jádra složená i plná, pak ještě rozlišujeme dle profilu 
na jádra kruhová a sektorová. Vyvedení výkonu je možné třífázovým kabelem nebo použitím tří 
jednofázových kabelů nebo použitím paralelních kabelů. 

U jader kruhových mají vodiče kruhový profil. Tento profil je běžný o venkovních vedení, 
jedno-žílových izolovaných vodičů a kabelů široké škály průřezů i u kabelů více-žílových 
menších průřezů. 

U jader sektorových má jádro tvar kruhové výseče. Tohoto profilu se užívá výhradně u více-
žílových kabelů, například tří nebo čtyř žilových. Tvar kruhové výseče jednotlivých žil lépe 
využívá prostoru a takový kabel má potom menší průměr než kabel s kruhovým profilem stejného 
průřezu. 
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Na napěťových hladinách 6 kV se používá kabelů celoplastových. Kabely jsou více-žílové 
různých průřezů a profilů jader. Jádro více-žilového kabelu bývá v izolaci PVC umístěné ve 
výplňovém obalu. Kabely mají další vrstvy PVC a navíc mají zpravidla koncentrický vodič, 
sloužící jako stínění magnetického pole. 

Na hladinách napětí 10, 22, 35 kV se užívá kabelů ze zesítěného polyetylénu. Tyto kabely 
bývají zpravidla jednožílové. Jádro vodiče bývá obaleno vnitřní polovodivou vrstvou pro 
vyhlazení elektrického pole na jeho povrchu, tato vrstva je spojena do jednoho celku s izolací ze 
zesítěného polyetylénu. Tloušťka takové izolace se liší podle napětí, na které je daný kabel 
dimenzován. Kabely jsou též vybaveny vrstvou měděných drátů pro stínění magnetického pole. 

Kabely používané pro hladinu 110 kV mají obdobné uspořádání jako kabely ze zesítěného 
polyetylénu. Izolace je však rozšířená, což vykazuje dobré dielektrické vlastnosti a je nezbytná 
pro rozvoj takových kabelů. Rozvoj takových kabelů je výhodný pro vyvedení elektrického 
výkonu v městských zástavbách a aglomeracích. Tyto kabely se vyrábějí zpravidla s lanovým 
jádrem. 

 

Obr. 2.5 Příklad kabelů vvn, [9] 

Na jádro kabelu (1) je vylisována polovodivá vrstva (2), která zabraňuje ionizaci vzduchu na 
povrchu vodiče a tvoří vnitřní vodivou část. Tato polovodivá vrstva je také na izolačním obalu (3) 
z polyetylénu nad vnitřní vodivou částí. Je důležité vyloučit přítomnost vzduchu a proto je 
žádoucí docílit dokonalé přilnavosti polyetylénu na dané vrstvě. Následuje vnější vodivá vrstva 
tvořená dvěma vrstvami, a to zesítěné polovodivé vrstvy (4.1) pevně spojené s izolačním obalem 
a polovodivé pásky (4.2). Nad vnější vodivou vrstvou je stínění z měděných pásků a měděných 
vodičů (5) staženo bobtnavou páskou (6). Nad bobtnavou páskou je další polovodivá vrstva (7). Z 
vnějšku je kabel chráněn pouzdrem ze zesítěného polyetylénu (8.2) pod nímž bývá hliníkový 
plášť (8.1). Polyetylén má vysokou hustotu a je dokonale nepropustný. Dříve měla zabránit 
propuštění například vlhkosti ocelová vrstva, díky polyetylénu však stačí jednoduchý hliníkový 
plášť. Uvedený popis vychází z následujícího obrázku 2.6 kabelu 110 kV podle [8], na kterém lze 
vidět všechny tyto vrstvy. [9] 
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Obr. 2.6 Kabel 110 kV, [9] 

Kabelů se užívá nejen k vyvedení výkonu z alternátoru, ale k vedení mimo elektrárnu 
například do rozvoden, trafostanic i do míst spotřeby elektrické energie. Jejich zastoupení je 
vysoké zejména v městských zástavbách a aglomeracích. Zde je uveden popis pouze kabelů  
napěťové hladiny 6 kV a vyšší, používaných zejména pro vyvedení výkonu z elektráren. Kabely 
nízkého napětí se v této práci nemá smysl zabývat. 

2.2.3 Profilové vodiče 
Profilové vodiče mohou mít kruhový nebo obdélníkový průřez. Mohou být vyrobeny z mědi 

nebo hliníku. Jejich proudová zatížitelnost je v rozmezí stovek až jednotek tisíců ampérů. Vodiče 
obdélníkových průřezů, někdy nazývané ploché, se navíc mohou zdvojovat. Možnost proudového 
zatížení navíc závisí i na uložení, například vodič uložený svisle má větší proudovou zatížitelnost 
než vodič uložený vodorovně, z důvodu lepšího odvodu tepla konvekcí. Navíc se holé vodiče 
opatřují nátěrem z korozivních důvodů ale i rozlišovacích důvodů jednotlivých fází. Přítomnost 
těchto nátěrů též ovlivňuje jejich proudovou zatížitelnost. Pro názornost bude uvedena část 
tabulky zatížitelnosti holého plochého Cu vodiče. 

Uspořádání 
Jednoduchý vodič 

svisle uložený 

Dvojnásobný vodič 

svisle uložený 

Jednoduchý vodič 

vodorovně uložený 

Dvojnásobný vodič 

vodorovně uložený 

Rozměr nenatřený natřený nenatřený natřený nenatřený natřený nenatřený natřený 

16x2 182 222 357 414 169 211 328 389 

20x5 369 452 721 844 348 437 678 807 

40x10 968 1220 1879 2228 915 1179 1751 2069 

80x5 1186 1531 2268 2692 1085 1455 2059 2518 

100x5 1439 1877 2746 3273 1315 1783 2483 3056 

100x16 2689 3508 5180 6309 2515 3376 472 5695 

160x16 4007 5327 7618 9252 3711 5108 6961 8621 

200x10 3801 5101 7185 8744 3483 4870 6511 8199 

Tab. 2.1 Proudová zatížitelnost plochých Cu vodičů, [9] 

Takové vodiče se z hlediska vyvedení výkonu z elektráren mohou používat mezi svorkami 
alternátoru a blokového transformátoru, popřípadě přípojnic. Dále mohou propojovat přípojnice s 
transformátory. Jednoduše řečeno, používají se pro vnitřní vedení výkonu, tedy na krátké 
vzdálenosti. V dnešní době se používají téměř výhradně v zapouzdřených rozvodnách, uvnitř 
rozvodných polí skříňových rozvaděčů. Můžeme se s nimi setkat ve starších rozvodných 
stanicích nebo transformovnách. Ale jejich vybavení je zastaralé a většinou se rekonstruuje na 
skříňové rozvaděče.  
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Je to v podstatě vodič ať už kruhového nebo obdélníkového průřezu upevněný na izolačních 
podpěrkách. V případě vícenásobného provedení se ještě mezi vodiče jedné fáze vkládají 
rozpěrky. Vzdálenosti podpěrných izolátorů vychází z výpočtu elektrodynamických účinků 
zkratových proudů. Umístění rozpěrek je z důvodu možnosti mechanické rezonance způsobené 
elektrodynamickými silami v oblasti síťové frekvence a jejího dvojnásobku. 

Vodiče nebývají izolované a je nutné počítat s napěťovým namáháním vzduchu, jako 
izolantu, a určit tak potřebné bezpečné vzdálenosti jak mezi fázemi navzájem tak vzdálenost fází 
vůči zemi. Při použití v zapouzdřených rozvodnách se běžně užívá izolačního média SF6. Tento 
plyn potom dovoluje zmenšovat vzdálenosti mezi fázemi a zemí, právě díky jeho dobrým 
izolačním vlastnostem. 

V důvodu nepřítomnosti jakéhokoli stínění vodičů jsou zde ztráty vířivými proudy v 
okolních konstrukcích a silného magnetického pole kolem vodičů hlavně při zkratech ale i při 
normálním provozu.  

2.3 Vyvedení výkonu z různých typů elektráren 
Jak bylo v předchozím uvedeno, v různých typech elektráren se mění provedení vyvedení 

výkonu. Zásadním hlediskem bývá velikost výkonu, který je potřeba vyvést, napěťová hladina, 
topologie elektrizační soustavy, do které má zdroj pracovat, zeměpisná poloha elektrárny atd. Je 
zřejmé že vyvedení výkonu z jaderné elektrárny bude odlišné od elektrárny umístěné v 
aglomeraci. Uvedeno bude pouze pro, v současné době, nejvýznamnější zdroje elektrické energie. 

2.3.1 Vyvedení výkonu z JE 
Pro vyvedení výkonu z alternátoru JE se používá výhradně zapouzdřených vodičů. Vyváděné 

výkonu se pohybují v řádech stovek megawatt a nejen z hlediska provozu elektrizační soustavy 
ale i jaderné bezpečnosti je požadována vysoká spolehlivost. Spolehlivost vyvedení výkonu 
zvyšuje použití blokového transformátoru, měnící napětí generátoru na hladinu velmi vysokého 
napětí. 

V blízkosti jaderných elektráren bývá často rozvodná stanice vvn a výkon je vyveden přímo 
sem a odpadá tak výstavba velkých rozvodných zařízení v areálu JE. Vedení se nejčastěji 
zálohuje do několika rozvoden, pro zabezpečení spolehlivosti. S provozem JE se navíc počítá do 
základní části provozního diagramu ES, to představuje další aspekt vysoké spolehlivosti vyvedení 
výkonu. V okolí JE elektráren nebývá hustá aglomerace, je tedy z hlediska elektromagnetického 
pole možné použít venkovní vedení vvn. Účinek intenzivního magnetického pole v okolí vedení 
má tedy minimální dopad na jiná elektronická zařízení.  

2.3.2 Vyvedení výkonu z TE 
Tepelné elektrárny představují v provozním diagramu vysoké výkonové zastoupení. Jejich 

výkony se pohybují v od desítek do stovek megawatt podle účelu výstavby. Běžně se staví 
elektrárny, zastupující funkci tepelných zdrojů pro městské aglomerace ale i zdroje elektrické 
energie. V některých případech se staví tepelné elektrárny samostatně pro velké průmyslové 
objekty jakou jsou například ocelárny. Mohou pracovat do elektrizační soustavy, ale jejich 
prioritou je napájet průmyslový provoz. 

Pro vyvedení výkonu z alternátoru se zde tedy mohou používat různé způsoby. Pro 
galvanické spojení svorek alternátoru a blokového transformátoru je možné použití kabelů a 
zapouzdřených vodičů, podle výkonu. V další části vyvedení výkonu je pak nutno zohlednit okolí 
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elektrárny. Jestli je lepší vystavět vedení venkovní nebo kabelové, nebo jakou napěťovou hladinu 
zvolit. Je zřejmé že vyvedení výkonu v městské zástavbě není vhodné provádět venkovním 
vedením o vysokých hladinách napětí. Jednak z hlediska možnosti elektromagnetických rušení 
ale i z prostých estetických důvodů.  

Pro elektrárnu stojící mimo aglomerace není problém použití venkovního vedení i s vyšší 
hladinou napětí. Pro zdroj stojící na okraji aglomerace je použití venkovního vedení omezeno 
směrem, kam vedení povede nebo plánem rozvoje městské zástavby. Provedení může být s 
venkovním vedením do nejbližší rozvodné stanice, odkud pokračuje vedení kabelové do 
zástavby. Při stanovišti elektrárny přímo v zástavbě je použití kabelového vedení nejlepším 
možným řešením, jak je tomu například v Červeném mlýně. Kde stávající kabel 22 kV vyvádí 
výkon do rozvodny v Medlánkách. 

2.3.3 Vyvedení výkonu z vodních zdrojů 
Poloha vodních elektráren je dána zeměpisnou polohou vhodného vodního toku pro 

výstavbu. Vyvedení výkonu alternátoru do blokového transformátoru je dáno jeho výkonem. 
Jelikož se vodní zdroje budují v široké výkonové škále může být použito stejné provedení jako u 
tepelných elektráren.  

Zastoupení vodních zdrojů v diagramu zatížení není tak vysoké. Používají se spíše pro 
vyrovnávání výkonových špiček právě z důvodu rychlého a levného najíždění na jmenovitý 
výkon. Toto platí hlavně u přečerpávacích elektráren, průtokové elektrárny středních větších 
výkonů mohou pracovat klidně v základní části diagramu zatížení. Malé a střední vodní zdroje se 
provozují zejména jako lokální zdroje elektrické energie. Nemohou tedy svým výkonem 
významně ovlivnit poměry v ES. Použití vodních elektráren středních a menších výkonů je dáno 
spíše energetickou legislativou pro snížení závislosti na fosilních palivech. 

V okolí velkých vodních elektráren nebývá hustá městská zástavba a je zde možné použití 
venkovního vedení pro propojení s elektrizační soustavou i při vyšších hladinách napětí. Menší 
zdroje už mohou pracovat v blízkosti nebo přímo v městské zástavbě. Avšak menší výkony už 
není nutné vyvádět pomocí vyšších hladin napětí. Bohatě postačí hladina napětí 22 kV nebo 6 
kV. To v závislosti na umístění zdroje vůči městské zástavbě nebo rozvodně umožňuje použití 
jak venkovního tak kabelového vedení. V těchto případech je to spíše otázka estetiky nebo 
náročnosti výstavby vedení. 

2.4 Vyvedení výkonu v městské zástavbě 
Výstavba velkých energetických zdrojů přímo v aglomeracích je krajně nevhodná. To je 

jednak spojeno s estetickým hlediskem ale i s problematikou vyvedení velkých výkonů do ES, 
nemluvě o dopadech na životní prostředí. Přítomnost venkovního vedení 220kV, 110kV nebo 
dokonce 400kV uprostřed města je krajně nevhodná, ať už z hlediska estetického, ale i 
technického. Výkon takového zdroje je možné vyvést pomocí několika kabelových vedení, ale 
tím značně rostou náklady na výstavbu vedení.  

V průmyslových zónách měst už je situace pro výstavbu zdrojů trošku jednodušší. Ustupuje 
zde estetická stránka problému, ale nastupuje zde nutnost řešení účinků vyvedení výkonů a 
elektrárny na okolí. Je tedy zřejmé že zdroje velkých výkonů ani zde nejsou vhodné. Už zdroj 
středního výkonu je diskutabilní, jednak z hlediska ekonomického ale i účinku na svoje prostředí.  
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Nicméně se zdroje středních a malých výkonů běžně v městských zástavbách provozují. 
Vyvedení výkonu z elektrárny je výhradně provedeno kabelovým vedením. I v případě zdroje v 
průmyslové části. Ve většině případů je kabelové vedení uloženo v kabelových kanálech ať už 
průchozích nebo průlezných. Použití kabelů o různých hodnotách napětí je možné v jednom 
kabelovém kanálu, avšak je nutné kanál upravit tak, aby kabely o stejné hladině napětí byly 
odděleny větší mezerou nebo přepážkou od kabelů jiných napětí nebo kabelů datových. Používají 
se vysokonapěťové kabely, nejčastěji 22kV a v dnešní době i 110kV. V případech průmyslových 
objektů lze použít 6kV, 10kV nebo 35kV. 

Spolehlivost vyvedení výkonu pomocí kabelů uložených v kabelových kanálech je značně 
vysoká. Při obyčejném uložení kabelu ve výkopu působí na kabel teplotní změny a půdní vlhkost. 
Tyto účinky jsou v kabelovém kanálu minimální. Navíc při poruše je možné jednoduše daný úsek 
opravit, není potřeba žádných výkopových prací. Jen náročnost instalace vysokonapěťového 
kabelu roste s celkovou délkou vedení. Instalace se provede po částech a kabel se napojí pomocí 
kabelových spojek. Každá spojka představuje  určité snížení spolehlivosti. Proto je vhodné výkon 
dodávat pokud možno na kratší vzdálenosti. 

Magnetické pole kolem vysokonapěťových kabelů může nepříznivě ovlivňovat ostatní 
kabelové vedení v kabelovém kanálu. Může se v nich indukovat napětí, které se superponuje na 
napětí, které již v kabelu je a způsobovat tak nepříznivá přepětí, namáhat izolaci, nebo mít 
negativní dopad na spotřebiče. Proto se vysokonapěťové kabely vyrábí se stíněním, které tyto 
účinky snižuje. Situace je obdobná jako u zapouzdřených vodičů. I přes přítomnost stínění, pořád 
vnější magnetické pole v okolí kabelu může existovat a je nutno ho uvažovat při výstavbě 
kabelových kanálů a dostatečně kabely různých napěťových hladin oddělit. Analýza této 
skutečnosti je předmětem diplomové práce. 
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3 VYVEDENÍ VÝKONU Z PPC 
Pro vyvedení elektrického výkonu z elektrárny slouží rozvodna na napěťové hladině 110 kV. 

Rozvodna je zapouzdřená a je vybavena jednoduchým systémem přípojnic s podélným dělením. 
Do přípojnic dodávají elektrický výkon dva turboalternátory. Jeden poháněný spalovací turbínou 
a druhý poháněný parní turbínou. Přes dva blokové transformátory, přičemž každý jeden 
alternátor pracuje přes svůj blokový transformátor odpovídající výkonem alternátoru.  

Pro vedení výkonu ze svorek alternátoru TG1 na svorky blokového transformátoru TR1 a 
transformátoru vlastní spotřeby TR4 slouží zapouzdřené vodiče dimenzované na 17,5 kV a 
6000A. Pro vedení výkonu ze svorek TG2 na svorky vzduchového reaktoru a blokového 
transformátoru TR2 je použito také zapouzdřených vodičů dimenzovaných na 10kV a 4000A. 

Dále je použito transformátoru TR4 připojeného na generátor spalovací turbíny, který napájí 
vn část rozvodny vlastní spotřeby elektrárny. Transformaci vn na nn rozvodny vlastní spotřeby 
zajišťuje šest průmyslových transformátorů. Generátor parní turbíny má jmenovité napětí 
odpovídající hodnotě napětí rozvodny vlastní spotřeby a pracuje na její přípojnici přes trojfázový 
vzduchový reaktor. Pro rezervní napájení rozvodny vlastní spotřeby elektrárny je použito 
samostatného transformátoru 22/6,3 kV, který je napájen z rozvodny v Medlánkách. 

Pro vyvedení výkonu z rozvodny elektrárny do elektrických rozvodných stanic v 
Medlánkách a IBC Příkop je použito vysokonapěťového kabelového vedení o napěťové hladině 
110 kV. V naší práci se podrobně zabývat budeme pouze nově vybudovaným vedením do 
rozvodny IBC. Konkrétně se to bude týkat elektromagnetického pole v okolí kabelu, ale o tom v 
dalších kapitolách. Znalost parametrů stávajícího vedení nabude na důležitosti v části práce, kde 
se budeme zabývat výpočtem zkratových poměrů a části, jejímž tématem bude model 
elektromagnetického pole. 

3.1 Hlavní elektrické schéma elektrárny 
Pro lepší přehlednost práce zde bude uvedeno pouze zjednodušené schéma hlavních 

elektrických strojů pouze s jedním podélným výkonovým vypínačem přípojnic v hlavní rozvodně 
110 kV. Ve schématu dále zanedbáme asynchronní motory pro pohon čerpadel, napáječek a 
podélný vypínač přípojnic rozvodny vlastní spotřeby. Podrobné schéma elektrárny bude uvedeno 
na samostatně přiloženém listu v přílohách. 
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Výrobce Alstom, s. r. o. 
Typ GE	40 

Jmenovitý činný výkon 21	MW 

Maximální činný výkon 24	MW 

Otáčky 6048		GH/JKL 

Tab. 3.1 Parametry turbíny parního turbosoustrojí, [15] 

3.3.2 Plynové turbosoustrojí 
Výrobce Siemens, s. r. o. 
Typ V34.3A 

Jmenovitý činný výkon 60,7	MW 

Maximální činný výkon 71	MW 

Otáčky 5413		GH/JKL 

Tab. 3.2 Parametry turbíny plynového turbosoustrojí, [15] 

Na hřídeli plynové turbíny je připojena převodovka, která přenáší mechanický výkon turbíny 
na alternátor. Její otáčkový převod je 5413/3000 ot/min., převádí tedy vysoké otáčky na 
jmenovité otáčky turboalternátoru. 

3.4 Parametry elektrických zažízení 
Pro úplnost uvedeme technické parametry elektrických strojů, které pracují v elektrárně a 

podílí se tedy na vyvedení elektrického výkonu. Data se nám podařilo sehnat od Ing. Ondrouška a 
pana Jiřího Fišera ze společnosti ABB v technických specifikacích jednotlivých zařízení. Bohužel 
dokumentace není vždy úplná a některé hodnoty budeme nuceni odhadnout vždy však po 
domluvě s vedoucím práce.  

3.4.1 Turboalternátory  
Parametry TG2 jsou úplné. Data k TG1 jsou úplné pouze částečně. Přesné hodnoty podélné 

synchronní, poměrné rázové a zpětné reaktance se nepodařilo zjistit ani po komunikaci se 
zaměstnanci firmy SIEMENS. Po domluvě s vedoucím budeme uvažovat hodnoty dle tabulky 
3.3. 
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Označení alternátoru ve 
schématu 

TG1(plynová turbína) TG2(parní turbína) 

Výrobce SIEMENS ABB 

Typ TLRI	86/29 Flender	TX	71/4 

Zdánlivý výkon 87,5	MVA 30	MVA 

Činný výkon 70	MW 24	MW 

Účiník 0,8 0,8 

Jmenovité napětí 10,5	kV 6,3	kV 

Otáčky 3000	min[� 1500	min[� 
Frekvence 50	Hz 50	Hz 
Jmenovitý proud 4811	A 2749	A 

Poměrná rázová reaktance 15% 20% 

Zpětná reaktance 17% 21% 

Podélná synchronní reaktance 180% 221% 

Tab. 3.3 Parametry turboalternátorů 

3.4.2 Blokové transformátory 
Označení transformátoru 

ve schématu 
TR1(plynová turbína) TR2(parní turbína) 

Výrobce ŠKODA	Plzeň ŠKODA	Plzeň 

Označení ve schématu TR	1 TR	2 

Zdánlivý výkon 100	MVA 40	MVA 

Primární napětí 121 ± 5%	kV 121 ± 5%	kV 

Sekundární napětí 10,5	kV 6,3	kV 

Jmenovitý proud 477/5499	A 191/3666A 

Poměrný proud naprázdno 0,3	% 0,4	% 

Poměrné napětí nakrátko 11	% 11	% 

Zapojení vinutí YNd1 YNd1 

Ztráty nakrátko 360	kW 165	kW 

Ztráty naprázdno 52	kW 29	kW 

Zpětná impedance Z(�) = Z(�) Z(�) = Z(�) 
Netočivá impedance Z(�) = 0,85	Z(�) Z(�) = 0,85	Z(�) 

Tab. 3.4 Parametry blokových transformátorů 
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Bohužel jako u TG1 se nám nepodařilo sehnat hodnoty zpětné a netočivé reaktance 
blokových transformátorů. Opět po domluvě s vedoucím budeme uvažovat hodnoty dle tab. 3.4. 

3.4.3 Transformátory vlastní spotřeby 
Transformátory vlastní spotřeby s označením TR_VS jsou v tabulce uvedeny jen pro úplnost, 

při zkratu je nebudeme uvažovat. Jelikož nemáme data elektrických točivých strojů, které 
přispívají zkratovému proudu na hladině 0,4kV.  

V elektrárně je pět typů transformátorů vlastní spotřeby. První podle tabulky 3.5 je 
transformátor TR3 rezervního napájení rozvodny vlastní spotřeby. Další je transformátor TR4, 
který transformuje napětí 10,5 kV generátoru TG1 na hladinu napětí vlastní spotřeby. Dále jsou 
to transformátory TR_VS_01 až 04 o výkonu 1MVA a TR_VS_05 až 06 napájející rozvodny 0,4 
kV. A v poslední řadě trojvinuťové transformátory TR_AS, které napájí pohony napáječek a 
oběhových čerpadel. 

Označení ve schématu TR 3 TR 4 
TR_VS_01 až 

TR_VS_04 

Výrobce EP − Electroputere ŠKODA	Plzeň − 

Zdánlivý výkon 6,3	MVA 6,3	MVA 1	MVA 

Primární napětí 22kV 10,5	 ± 8x2% 6	 ± 2x2,5% 

Sekundární napětí 6,3	kV 6,3	kV 0,4	kV 

Jmenovitý proud 333/577	A 333/577	A − 

Poměrný proud naprázdno 2% 0,4	% − 

Poměrné napětí nakrátko 7	% 7	% 6% 

Ztráty nakrátko 60	kW 38,5	kW − 

Ztráty naprázdno 12,4	kW 6	kW − 

Zapojení vinutí Yy0 Dd0 Dyn1 

Zpětná impedance Z(�) = Z(�) Z(�) = Z(�) Z(�) = Z(�) 
Tab. 3.5 Parametry transformátorů vlastní spotřeby 1. část 
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Označení ve schématu TR_AS_01 až 
TR_AS_05 

TR_VS_05 a 
TR_VS_06 

Výrobce − − 

Zdánlivý výkon 	800	kVA 	400	MVA 

Primární napětí 6	 ± 2x2,5% 6 ± 2x2,5% 

Sekundární napětí 2x	0,69	kV 0,4	kV 

Jmenovitý proud − − 

Poměrný proud 
naprázdno 

− − 

Poměrné napětí 
nakrátko 

6% 6% 

Ztráty nakrátko − − 

Ztráty naprázdno − − 

Zapojení vinutí Dy1d0 Dyn1 

Zpětná impedance Z(�) = Z(�) Z(�) = Z(�) 
Tab. 3.6 Parametry transformátorů vlastní spotřeby 2. část 

 

 

3.4.4 Reaktor 
Výrobce ABB 

Typ RH	1000 − 5B 

Zdánlivý výkon 10,9	MVA 

Jmenovité napětí 6,3	kV 

Jmenovitý proud 1000	A 

Indukčnost 0,578	mH 

Poměrná reaktance 5% 

Činné ztráty 10	kW 

Celkové ztráty 18	kVA 

Tab. 3.7 Parametry reaktoru 

3.4.5 Asynchronní motory 6,3 kV 
Pro asynchronní motory se nám nepodařilo zjistit hodnoty záběrných proudů a zpětné 

impedance. Po konzultaci je budeme uvažovat podle tabulky 3.8.   
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AS motor Napáječka (2x) Oběhové čerpadlo(3x) 

Výkon 580	kW 630	kW 

Jmenovité napětí 690	V 690	V 

Jmenovitý proud 540	A 619	A 

Záběrový proud 6 ⋅ 	I� 6 ⋅ I� 

Zpětná 
impedance 

Z(�) = Z(�) Z(�) = Z(�) 
Tab. 3.8 Parametry asynchronních motorů 6,3 kV 

3.5 Kabelové vedení 
Jak bylo řečeno, pro vyvedení elektrického výkonu do rozvodných stanic v Medlánkách a 

IBC Příkop je použito kabelu 110 kV. V areálu elektrárny je vedení uloženo v kabelových 
kanálech spolu s dalšími kabely jiných obvodů. Dále je vedení uloženo v zemi s patřičnými 
opatřeními proti vnějším vlivům na kabel, viz obrázek 3.2. Zajímavostí je nově budovaná 
přeložka vedení ve směru do Medlánek. Přeložka se realizuje z důvodu probíhající výstavby 
Královopolského tunelu. 

 

Obr. 3.2 Uložení kabelu 110 kV, [www.geostav.cz] 

3.5.1 Kabel 110 kV směr Medlánky 
Kabelové vedení se sestává ze třech jednožilových kabelů o délce 4,3 km. Každý jeden kabel 

má měděné jádro průřezu 630 mm2. Kolem jádra vnitřní polovodivá vrstva tloušťky 1,5 mm. 
Jádro s vnitřní polovodivou vrstvou je umístěno v zesíťeném polyetylenu, jenž má tloušťku 14 
mm. Tyto tři vrstvy jsou zataženy do drážkované vnější polovodivé vrstvy tloušťky 1,5 mm. 
Následující vrstvu tvoří hliněné vodiče použity jako stínění o tloušťce 1,7 mm. Předposlední 
vrstvu kabelu tvoří ocelový obal silný 1,7 mm. A poslední vrstvu tvoří 3,5 mm silná vrstva 
hladkého vnějšího pláště. Celý popis následně doplníme obrázkem 3.3. 
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Obr. 3.3 Kabel 630 mm2 pro vedení výkonu do Medlánek 

To byl popis jednotlivých vrstev, nyní uvedeme elektrické parametry kabelu v následující 
tabulce 3.9. 

 

 

Odpor kabelu při 20°C  0,0283	Ω/nJ 

Odpor kabelu při 90°C 0,0394	Ω/nJ 

Kapacita kabelu 0,23	op/nJ 

Indukčnost kabelu 0,381	Jq/nJ 

Tab. 3.9 Elektrické parametry kabelu 630 mm2 

3.5.2 Kabel 110 kV směr IBC Příkop 
Pro tento kabel se nepodařilo sehnat podrobnější informace přímo od výrobce. Kabel je 

zahraničního původu, od firmy SILEC, zjištění informací je tedy značně náročné. Autorovi práce 
se však podařilo získat podrobné informace o kabelu 110 kV jiného výrobce. Data 
pravděpodobně nebudou mít markantnější diference a pro další práci bude použito získaných dat 
od pana Fišera ze společnosti ABB. Navíc vedoucí práce má odřezek kabelu, který potvrzuje 
nevelké rozdíly od kabelu 630 mm2, co se týče jeho konstrukce. 

Kabely mají tři rozdílné parametry. Prvním, nejdůležitějším je materiál jádra, který je v 
tomto případě hliník. Dále je to tloušťka vrstvy zesítěného polyetylénu a vnější vrstva kabelu. 
Délka kabelového vedení je 2,414 km. Rozměry jsou uvedeny v tabulce 3.10.  
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Typ A2XS(FL)2Y 

Průřez 1000	mm� 

Délka 2414	m 

Jmenovité napětí 110	kV 

Vnější průměr 95	mm 

Tloušťka polyetylénu 18	mm 

Tloušťka vnější vrstvy 6	mm 

Tab. 3.10 Parametry kabelu 1000 mm2 

A pro výpočty uvedeme elektrické parametry kabelu v tabulce 3.11. 

Sousledná impedance kabelu 0,04 + j0,189	ohm/km 

Zpětná impedance kabelu 0,04 + j0,189	ohm/km 

Netočivá impedance kabelu 0,148 + j0,073	ohm/km 

Kapacita kabelu 0,22	μF/km 

Tab. 3.11 Elektrické parametry kabelu 1000mm2 
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4 VÝPOČET ZKRATOVÝCH POM ĚRŮ 
Při výpočtu budeme vycházet ze vztahů podle [1], [2], [12]. 

Po změně konfigurace vyvedení elektrického výkonu do ES je třeba stanovit zkratové 
poměry. Při výpočtu zkratových poměrů se zaměříme pouze na hlavní přípojnice v zapouzdřené 
rozvodně 110 kV v areálu PPC Červený Mlýn. Bude proveden výpočet souměrného rázového 
zkratového proudu a na základě jeho hodnoty určíme hodnotu nárazového zkratového proudu. 
Následně provedeme výpočet jednofázového rázového zkratového proudu a nárazového 
jednofázového zkratového proudu.  

Výpočet provedeme pro dva provozní stavy. Jedním z nich bude zimní provoz, kdy jsou v 
provozu oba generátory a je sepnutý podélný vypínač v hlavní rozvodně. Druhý provozní stav 
bude představovat letní provoz, kdy je paroplynová turbína odstavená. Ještě nutno podotknout že 
při zimním provozu je v provozu napájecí čerpadlo a dvě oběhová čerpadla a v letním pouze dvě 
oběhová čerpadla. 

Výpočet provedeme v poměrných jednotkách metodou ekvivalentního napěťového zdroje. 
Uvažovat budeme reálné i imaginární části impedancí u většiny prvků zkratového obvodu.  

Nepodařilo se sehnat dostatek podkladů pro úplný výpočet, proto zanedbáme elektrické 
zařízení na hladině napětí 0,4 kV. Dále do výpočtu nebude zahrnuta část záložního napájení 
rozvodny vlastní spotřeby elektrárny. Všechny výpočty parametrů prvků sítě budou uvedeny 
níže, náhradní schémata v příloze A. Výpočet zjednodušíme o korekční součinitele. Jejich vliv 
má u uvažované sítě, tak malé rozlohy, malý vliv na hodnotu zkratových proudů. 

4.1 Výpočet parametrů prvků sítě  
Pro výpočet se nepodařilo zajistit dostatek parametrů důležitých zařízení. Jedním z těchto 

parametrů jsou hodnoty netočivých složek blokových transformátorů a kabelových vedení. Pro 
výpočet jednopólové poruchy, jsou však tyto hodnoty klíčové. Po domluvě s vedoucím 
diplomové práce proto tyto hodnoty technicky odhadneme. Další velkou mezerou ve znalosti 
parametrů je rázová reaktance alternátoru plynové turbíny TG1. Po konzultaci s vedoucím práce 
použijeme hodnotu 15% a pro zpětnou reaktanci potom 17%, dle tabulky 3.3. 

Pro výpočet v poměrných jednotkách si zvolíme následující vztažné hodnoty výkonu a napětí 
a v normě CŠN EN 60909-0 nalezneme hodnotu napěťového součinitele příslušné napěťové 
hladiny, na které je uvažován zkrat. 

Vztažný výkon vw 100	xyz 

Vztažné napětí {w 110	ny 

Napěťový součinitel | 1,1 

Tab. 4.1 Zvolené hodnoty vztažných veličin a napěťového součinitele 

Na základě zvolených hodnot určíme velikost vztažného proudu. 

 I} = S}√3 ⋅ U} = 100 ⋅ 10&
√3 ⋅ 110 ⋅ 10� = 524,8639	A (4.1) 



 Výpočet zkratových poměrů 

 

35

4.1.1 Parametry turboalternátor ů 
TG1: 

Začneme souslednou a zpětnou složkou reaktance generátoru. 

 x���(�) = x	���´´ ⋅ S}S���� = 0,15 ⋅ 10087,5 = 0,1714	p. j. (4.2) 

 x���(�) = x���� ⋅ S}S���� = 0,17 ⋅ 10087,5 = 0,1943	p. j. (4.3) 

Podle normy ČSN EN 60909-0 můžeme s dostatečnou přesností určit hodnoty odporu 
generátoru podle následujícího vztahu. 

 r���(�) = 0,07 ⋅ x���(�) = 0,07 ⋅ 0,1714 = 0,012	p. j. (4.4) 

 r���(�) = 0,07 ⋅ x���(�) = 0,07 ⋅ 0,1943 = 0,0136	p. j. (4.5) 

Sousledná a zpětná impedance alternátoru plynové turbíny je tedy následující. V daném 
místě zkratu není třeba uvažovat hodnotu netočivé impedance generátoru. Parametry druhého 
alternátoru vypočítáme stejně, vynecháme slovní komentář. 

 z����(�) = x���(�) + jr���(�) = (0,012 + j0,1714)	p. j. (4.6) 

 z����(�) = r���(�) + jx���(�) = (0,0136 + j0,1943)	p. j. (4.7) 

TG2: 

 x���(�) = x	���´´ ⋅ S}S���� = 0,2 ⋅ 10030 = 0,6667	p. j. (4.8) 

 x���(�) = x���� ⋅ S}S���� = 0,21 ⋅ 10030 = 0,7	p. j. (4.9) 

 r���(�) = 0,07 ⋅ x���(�) = 0,07 ⋅ 0,6667 = 0,0467	p. j. (4.10) 

 r���(�) = 0,07 ⋅ x���(�) = 0,07 ⋅ 0,7 = 0,049	p. j. (4.11) 

 z����(�) = r���(�) + jx���(�) = (0,0467 + j0,6667)	p. j. (4.12) 

 z����(�) = r���(�) + jx���(�) = (0,049 + j0,7)	p. j. (4.13) 

4.1.2 Parametry blokových transformátorů 
TR1: 

 z��� = u� ⋅ S}S���� = 0,11 ⋅ 100100 = 0,11	p. j. (4.14) 

Hodnotu činného odporu transformátoru získáme z činných ztrát a jmenovitého proudu a 
následně získáme hodnotu reaktance. 
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 r��� = ∆P����3 ⋅ I�� ⋅ S}U}� =
360 ⋅ 10�3 ⋅ 477� ⋅ 100 ⋅ 10&(110 ⋅ 10�)� = 0,0044	p. j. (4.15) 

 x��� = �z���� − r���� = �0,11� − 0,0044� = 0,1099	p. j. (4.16) 

Celková sousledná a zpětná impedance transformátoru TR1 má tedy následující hodnotu. 

 z����(�) = z����(�) = r��� + jx��� = (0,0044 + j0,1099)	p. j. (4.17) 

Podle zavedených pravidel na začátku 4. kapitoly vypočítáme hodnotu netočivé impedance 
transformátoru TR1. Parametry ostatních transformátorů určíme stejně, vynecháme slovní 
komentář. Až na netočivou impedanci transformátoru vlastní spotřeby TR4, tu pro výpočet 
zkratových poměrů nebudeme potřebovat. 

 
z����(�) = 0,85 ⋅ z����(�) = 0,85 ⋅ (0,0044 + j0,1099)

= (0,0037 + j0,0934)p. j. (4.18) 

TR2: 

 z��� = u� ⋅ S}S���� = 0,11 ⋅ 10040 = 0,275	p. j. (4.19) 

 r��� = ∆P����3 ⋅ I�� ⋅ S}U}� =
165 ⋅ 10�3 ⋅ 191� ⋅ 100 ⋅ 10&(110 ⋅ 10�)� = 0,0125	p. j. (4.20) 

 x��� = �z���� − r���� = �0,275� − 0,0125� = 0,2747	p. j. (4.21) 

 z����(�) = z����(�) = r��� + jx��� = (0,0125 + j0,2747)	p. j. (4.22) 

 
z����(�) = 0,85 ⋅ z����(�) = 0,85 ⋅ (0,0125 + j0,2747)

= (0,0106 + j0,2335)p. j. (4.23) 

TR4: 

 z��� = u� ⋅ S}S���� = 0,07 ⋅ 1006,3 = 1,11	p. j. (4.24) 

 r��� = ∆P����3 ⋅ I�� ⋅ S}U}� =
38,5 ⋅ 10�3 ⋅ 333� ⋅ 100 ⋅ 10&(110 ⋅ 10�)� = 0,001	p. j. (4.25) 

 x��� = �z���� − r���� = �1,11� − 0,001	� = 1,11	p. j. (4.26) 

 z����(�) = z����(�) = r��� + jx��� = (0,001 + j1,11)	p. j. (4.27) 

TR_AS: 

Jelikož má všech pět transformátorů, které napájejí významné pohony, stejné parametry, 
výpočet bude proveden pouze jednou. Jedná se o transformátory trojvinuťové, takže se výpočet 
bude lišit od výpočtu předcházejících transformátorů. Bohužel nemáme jejich podrobné štítkové 
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hodnoty, bude z toho důvodu zanedbána reálná složka impedance. Známe pouze jednu hodnotu, 
poměrného napětí nakrátko, bude proto použita pro všechny vinutí. Podle tabulky 3.8 je 
sousledná složka stejná jako zpětná, netočivou složku pro výpočet potřebovat nebudeme. 

 

x���_��(�.)(�) = x���_��(�.)(�)

= j ⋅ u�(�.[��.) + u�(�.[���.) − u�(��.[���.)2 ⋅ S}S���_��
= j ⋅ 0,06 + 0,06 − 0,062 ⋅ 1000,8 = j3,75	p. j. 

(4.28) 

 x���_��(��.)(�) = x���_��(��.)(�) = x���_��(���.)(�) = x���_��(���.)(�) = j3,75	p. j. (4.29) 

4.1.3 Parametry reaktoru 
Jelikož ztráty reaktoru jsou zanedbatelné vůči jeho jmenovitému výkonu nebudeme uvažovat 

činný odpor. Zpětnou složku budeme uvažovat stejnou jakou souslednou, netočivá nebude pro 
výpočet potřeba.  

 x���(�) = x���(�) = jx� ⋅ S}S��� = j0,05 ⋅ 10010,9 = j0,4587	p. j. (4.30) 

4.1.4 Parametry napájecích sítí 
Pro výpočet zkratových impedancí napájecích sítí jsou třeba hodnoty zkratových výkonů v 

rozvodnách, do kterých elektrárna pracuje. Aktuální hodnoty se nám podařilo získat a jsou 
následující. Dokonce se nám podařilo získat i výhledové hodnoty. Jelikož výpočet je proveden 
pomocí výpočetního programu MATLAB, můžeme bez potřeby přepočtů určit u hodnoty 
zkratových poměrů do budoucnosti, stačí pouze přepsat příslušnou proměnou ve skriptu 
„zkrat.m“.  

Výkon  Jednofázový Trojfázový 

Rozvodna 
Medlánky 

Aktuální stav 

S��,��	���(�) = 1865	MVA S��,��	���(�) = 1655	MVA 

Rozvodna IBC 
Příkop 

S��,�����(�) = 2285	MVA S��,�����(�) = 1850	MVA 

Rozvodna 
Medlánky Výhledový 

stav 

S��,��	���(�) = 3465	MVA S��,��	���(�) = 2980	MVA 

Rozvodna IBC 
Příkop 

S��,�����(�) = 3780	MVA S��,�����(�) = 3110	MVA 

Tab. 4.2 Hodnoty zkratových výkonů napájecích sítí 

Výpočet impedancí napájecích sítí už není problém a vypadá následovně. Uvažovat budeme 
pouze imaginární část impedance. Souslednou a zpětnou složku reaktance budeme uvažovat opět 
stejnou. V práci uvedeme výpočet pouze pro aktuální hodnoty zkratových výkonů rozvoden. Pro 
výhledové hodnoty pouze uvedeme výsledné zkratové proudy. 
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Medlánky: 

 x���	�(�) = x���	�(�) = j ⋅ c ⋅ S}S��,��	���(�) = j ⋅ 1,1 ⋅ 1001655 = j0,0665	p. j. (4.31) 

 

x���	�(�) = j ⋅ c ⋅ S} ⋅ � 3
S��,��	���(�) − 2

S��,��	���(�) �
= j ⋅ 1,1 ⋅ 100 ⋅ � 31865 − 21655� = j0,044	p. j. 

 

(4.32) 

IBC Příkop: 

 x����(�) = x����(�) = j ⋅ c ⋅ S}S��,�����(�) = j ⋅ 1,1 ⋅ 1001850 = j0,0595	p. j. (4.33) 

4.1.5 Parametry AS motorů 
V elektrárně pracuje 5 velkých asynchronních motorů. Dva pro napáječku a tři jako oběhová 

čerpadla. Instalovány jsou dva typy motorů. Výpočet tedy musíme dvakrát opakovat pro každý 
jeden typ motoru. Motory jsou připojeny a řízeny přes frekvenční měniče, jejich parametry však 
při výpočtu zanedbáme.  

AS motor Napáječky: 

V první řadě musíme stanovit zdánlivý příkon motoru. 

 S� ! = √3 ⋅ U� ⋅ I� = √3 ⋅ 690 ⋅ 540 = 645,36	kVA (4.35) 

Následně můžeme určit vztažnou impedanci motoru. 

 z� ! = S}i� ⋅ S� ! =
1006 ⋅ 0,64536 = 25,8253	p. j. (4.36) 

Nyní podle normy ČSN EN 60909-0 dopočítáme reálné a imaginární části impedance 
motoru. 

 x� ! = 0,922 ⋅ z� ! = 0,922 ⋅ 25,8253 = 23,8109	p. j. (4.37) 

 r� ! = 0,42 ⋅ x� ! = 0,42 ⋅ 23,8109 = 10,0006	p. j. (4.38) 

A konečně máme hodnotu impedance asynchronního motoru, pohánějící napáječky. 

 z�� !(�) = z�� !(�) = r� ! + jx� ! = (10,0006 + j23,8109)	p. j. (4.39) 

AS motor oběhového čerpadla: 

 S"#ě% = √3 ⋅ U� ⋅ I� = √3 ⋅ 690 ⋅ 619 = 739,78	kVA (4.40) 

 z"#ě% = S}i� ⋅ S"#ě% =
1007 ⋅ 0,73978 = 22,5293	p. j. (4.41) 



 Výpočet zkratových poměrů 

 

39

 x"#ě% = 0,922 ⋅ z"#ě% = 0,922 ⋅ 22,5293 = 20,7720	p. j. (4.42) 

 r"#ě% = 0,42 ⋅ x"#ě% = 0,42 ⋅ 20,7720 = 8,7243	p. j. (4.43) 

 z�"#ě%(�) = z�"#ě%(�) = r"#ě% + jx"#ě% = (8,7243 + j20,7720)	p. j. (4.44) 

4.1.6 Parametry kabelových vedení 
Parametry kabelových vedení většinou udává výrobce. V materiálech byly nalezeny měrné 

parametry kabelu, udávané na kilometr jeho délky. Pro stávající kabel 630 mm2 máme všechny 
potřebné hodnoty udané v poměrných hodnotách na kilometr vedení. Co se u výrobce zjistit 
nepodařilo, je hodnota netočivé impedance. Tu však odhadneme na základě dokumentů 
získaných od pana Fišera. Jelikož máme podrobné informace pro kabel průřezu 1000 a 1200 mm2 
a hodnota záleží na napětí, to je v našem případě stejné, můžeme například provést lineární 
interpolaci a hodnotu netočivé impedance kabelu 630mm2 takto odhadnout, viz tabulka 4.3. 
Jelikož je hodnota udaná v komplexním čísle, provedeme interpolaci reálné a imaginární složky 
zvlášť. 

Průřez [mm2] 1200	 1000 630 

Reálná složka netočivé impedance [Ω/km] 0,142 0,148 0,1591 

Imaginární složka netočivé impedance[Ω/km] 0,07 0,073 0,0785 

Tab. 4.3 Odhad netočivé reaktance kabelu 630mm2 

 Kabel 630 mm2:  

Výpočet parametrů tohoto kabelového vedení nám značně ulehčí fakt, že známe měrné 
hodnoty odporu a indukčnosti kabelu, viz tabulka 3.6. Pro výpočet zkratových poměrů budeme 
uvažovat pouze jeho podélnou impedanci a fakt, že zkrat vznikl, až se kabel zahřál na teplotu 
90°C. 

 

z�&��(�) = z�&��(�) = (r� + j ⋅ 2π ⋅ L�) ⋅ l&�� ⋅ S}U}�
= (0,0283 + j ⋅ 2π ⋅ 50 ⋅ 0,381 ⋅ 10[�) ⋅ 4,3
⋅ 100 ⋅ 10&(110 ⋅ 10�)� = (0,001 + j0,0043)	p. j. 

(4.45) 

 

z�&��(�) = (0,1591 + j0,0785) ⋅ l&�� ⋅ S}U}�

= (0,1591 + j0,0785) ⋅ 4,3 ⋅ 100 ⋅ 10&(110 ⋅ 10�)�
= (0,0057 + j0,0028)	p. j. 

(4.46) 

Kabel 1000 mm2: 

Přímá znalost všech složek zkratové impedance nám ulehčí výpočet impedance kabelového 
vedení 1000 mm2. Známé hodnoty stačí pouze vynásobit délkou vedení a následně přepočítat do 
poměrných jednotek. 
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z�����(�) = z�����(�) = (0,04 + j0,189) ⋅ l���� ⋅ S}U}�

= (0,04 + j0,189) ⋅ 2,414 ⋅ 100 ⋅ 10&(110 ⋅ 10�)�
= (0,0008 + j0,0038)	p. j. 

(4.47) 

 

z�����(�) = z�����(�) = (0,148 + j0,073) ⋅ l���� ⋅ S}U}�

= (0,148 + j0,073) ⋅ 2,414 ⋅ 100 ⋅ 10&(110 ⋅ 10�)�
= (0,003 + j0,0015)	p. j. 

(4.48) 

4.2 Výpočet zkratových poměrů 
Přímo do práce nebudeme uvádět výpočet zkratových impedancí. Budou uvedeny pouze 

vypočítané hodnoty spolu s náhradními schématy v příloze. Dílčí výpočty jsou naprogramované 
pomocí software MATLAB, soubor se nachází v odevzdaných souborech netextového 
charakteru, ve složce "zkraty". Podrobněji je program popsán v přílohách. Nadále se v této 
kapitole budeme zabývat výpočtem souměrného rázového zkratového proudu a následně 
nárazového souměrného zkratového proudu. Dále určíme hodnoty jednofázového rázového a 
nárazového zkratového proudu. Právě z důvodu znalosti těchto hodnot před výstavbou nového 
vedení. Avšak pro porovnání máme pouze hodnoty pro zimní provoz. 

Celkový zkratový obvod je znázorněn v příloze A1. Výpočet zkratových proudů bude 
proveden podle odstavce na začátku této kapitoly, a to pro letní a zimní provoz. V obou případech 
budeme uvažovat sepnutý podélný vypínač přípojnic jak v hlavní, tak v rozvodně vlastní 
spotřeby. 

4.2.1 Zkratové poměry 
Pro přehlednost uvedeme vypočtené zkratové proudy v tabulce. Výchozí hodnoty zkratových 

impedancí pro výpočet příslušných zkratových proudů jsou uvedeny v příloze A2. Pro výpočet 
nárazových proudů je potřeba stanovit součinitel nárazového zkratového proudu podle vztahu z 
normy ČSN EN 60909-0. Je zřejmé, že pro každé místo zkratu bude mít jinou hodnotu, díky 
rozdílné zkratové impedanci. Hodnota součinitele se uvažuje při stanovení jednofázového 
nárazového zkratového proudu stejná jako při rázovém zkratovém proudu ze sousledné složky 
celkové zkratové impedance. Pro názornost uvedeme příklad výpočtu zkratových poměrů ze 
známých zkratových impedancí pro zimní provoz. 

4.2.2 Příklad výpočtu zkratových proudů pro letní provoz 
Součinitel nárazového zkratového proudu:  

 κ = 1,02 + 0,98 ⋅ e[�⋅�� = 1,02 + 0,98 ⋅ e[�⋅�,�����,���� = 1,9558 (4.46) 

Kde R je reálná složka sousledné zkratové impedance a X je imaginární složka sousledné 
zkratové impedance. 
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A nyní můžeme vypočítat jednotlivé zkratové proudy. Začneme souměrným rázovým 
zkratovým proudem. 

 I���(�) = c ⋅ I}
�z��ý��(�)(�) � =

1,1 ⋅ 524,86390,032204 = 17,924	kA (4.47) 

Souměrný nárazový zkratový proud. 

 I�)(�) = κ ⋅ √2 ⋅ I���(�) = 1,9558 ⋅ √2 ⋅ 17,924 ⋅ 10� = 49,577	kA (4.48) 

Jednofázový rázový zkratový proud. 

 

I���(�) = c ⋅ 3 ⋅ I}
�z��ý��(�)(�) � + �z��ý��(�)(�) � + �z��ý��(�)(�) �

= 1,1 ⋅ 3 ⋅ 524,86390,032204 + 0,032204 + 0,0159906
= 21,517	kA 

(4.49) 

Jednofázový nárazový zkratový proud. 

 I�)(�) = κ ⋅ √2 ⋅ I���(�) = 1,937 ⋅ √2 ⋅ 11,594 ⋅ 10� = 59,516	kA (4.50) 

4.2.3 Výsledné zkratové poměry na přípojnici 
Provoz Letní Zimní  

Souměrný rázový 

zkratový proud ����(�) 17,924	kA 19,98	kA 

Aktuální stav 

Souměrný nárazový 

zkratový proud ��4(�) 49,577	kA 54,912	kA 

Jednofázový rázový 

zkratový proud ����(�) 21,517	kA 24,143	kA 

Jednofázový nárazový 

zkratový proud ��4(�) 59,516	kA 66,354	kA 

Souměrný rázový 

zkratový proud ����(�) 29,399	kA 31,456	kA 

Výhledový stav 

Souměrný nárazový 

zkratový proud ��4(�) 80,393	kA 85,736	kA 

Jednofázový rázový 

zkratový proud ����(�) 35,081	kA 37,718	kA 

Jednofázový nárazový 

zkratový proud ��4(�) 95,932	kA 102,81	kA 

Tab. 4.4 Vypočtené zkratové proudy 
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A nyní si pro porovnání uvedeme zkratové poměry, které jsme získali z PPC Červený mlýn. 
Hodnoty v následující tabulce byly vypočítány s uvažováním zimního provozu s vyvedením 
výkonu do rozvodny Medlánky. Hodnoty byly určeny v roce 1997. 

Souměrný rázový 

zkratový proud ����(�) 14,8	kA 
Souměrný nárazový 

zkratový proud ��4(�) 26,4	kA 
Maximální nárazový 

zkratový proud ��4,456 
80 kA 

Tab. 4.5 Staré hodnoty zkratových poměrů 
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5 PARAMETRY ELEKTRICKÝCH VEDENÍ  
Při zpracování této kapitoly se autor nechal inspirovat [6], [7], [12]. 

Šíření elektrické energie se v praxi děje prostřednictvím tří polí, a to: 

• proudového, 
• magnetického, 
• elektrického. 

Pole proudové sledujeme ve vodivém prostoru vodičů elektrického proudu. Další dvě pole 
sledujeme v okolí vodičů. Při přenosu energie vodičem, je energie vyzářené do okolí tohoto 
vodiče několikanásobně menší než energie, která je přenášena ve vodiči. Toto platí při nízkém 
kmitočtu přenášené energie. Můžeme tedy úlohy řešit pomocí proudového pole a integrálních 
veličin, tj. napětí a proudu. Při připuštění těchto zjednodušujících podmínek můžeme vyjádřit 
proudové, magnetické a elektrické pole pomocí Ohmova zákona a Kirchhoffových zákonů. Zde 
se setkáváme s dvěma komplexními operátory - parametry prvků soustavy. 

Jedním z nich je podélná impedance �n�����, která se vyjadřuje jako: 

 Z������ = R� + jX�						�Ω/km�     (5.1) 

Kde �n je činný odpor vedení na jeden kilometr jeho délky, �n je měrná reaktance vedení na 
jeden kilometr jeho délky. 

 X� = ωL� = 2π ⋅ f ⋅ L�										�−;Hz; H/km� (5.2) 

Druhým z nich je příčná admitance �n�����, která se vyjadřuje jako: 

 Y����� = G� + jB�							�S/km� (5.3) 

Kde �n je měrná vodivost (konduktance) vedení na jeden kilometr jeho délky, někdy se užívá 
názvu svod. �n je kapacitní vodivost vedení na jeden kilometr jeho délky, někdy nazvaná jako 
kapacitní susceptance. 

 B� = ω ⋅ C� = 2π ⋅ f ⋅ C�										�−;Hz; F/km� (5.4) 

5.1 Činný odpor vedení 
Pro určení činného odporu vedení je nutné uvažovat několik vlivů, které ovlivňují jeho 

hodnotu. Hlavní vlivy jsou: 

• materiál vodiče 
• teplota vodiče 
• skinefekt 
• kroucení drátů v lanech 
• průhyb zavěšených vodičů 

5.1.1 Materiál vodi če 
Vliv použitého materiálu vodiče se vyjadřuje pomocí materiálovou konstantou. Přitom 

uvažujeme průchod stejnosměrného proudu a stálou teplotu materiálu vodiče. 
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 R� = ρ� ⋅ lS										�Ω; Ω ⋅ mm�
m ;m;mm�  (5.5) 

Kde ¡0 je materiálová konstanta pro měrný odpor při ustálené teplotě, ¢ je délka vodiče a v je 

plocha průřezu vodiče. 

Pro přehlednost jsou v následující tabulce uvedeny materiálové konstanty nejpoužívanějších 
materiálů pro vodiče. 

Materiál 
Měrný odpor při 20°C 

£¤⋅44¥
4 ¦ 

Měď 1/54 

Hliník 1/34 

Slitina hliníku 1/31 

Tab. 5.1 Měrný činný odpor materiálu nejčastěji užívaných pro vodiče, [12] 

5.1.2 Teplota vodiče 
Průchodem proudu vodičem, se tento vodič zahřívá a mění tak i svůj činný odpor. V praxi se 

potom tato změna odporu může vyjádřit následujícím vztahem. 

 k§ = R§R�� = 1 + α(ϑ − 20) + β(ϑ − 20)� (5.6) 

Kde �ª je hledaná hodnota činného odporu, při dané teplotě ª, �20 je referenční hodnota činného 
odporu při teplotě 20°C, « a ¬ jsou teplotní součinitelé odporu, jejich hodnoty uvedeme v tabulce 
5.2.  

Platí, že hodnota ¬ je mnohem nižší než hodnota «. Proto v běžné praxi stačí pro přepočet 
odporu do teploty 60°C uvažovat pouze lineární závislost odporu na teplotě, zanedbat tedy 
mocninný člen rovnice 5.6. 

Materiál 
Teplotní součinitel odporu 

«	�1/°®� ¬	�1/°®�� 
Měď 4,17 ⋅ 10[� 0,45 ⋅ 10[& 

Hliník 3,18 ⋅ 10[� 1,1 ⋅ 10[& 
Ocel 6,20 ⋅ 10[� 9 ⋅ 10[& 

Tab. 5.2 Teplotní součinitele odporu, [7] 

5.1.3 Skinefekt 
Při průchodu střídavého proudu vodičem, se zvětšuje proudová hustota směrem k povrchu 

tohoto vodiče, tento jev se nazývá skinefekt. Rozložení proudové hustoty do průřezu vodiče 
závisí na frekvenci proudu, materiálu vodiče, rozměrech vodiče. Skinefekt způsobuje zvětšení 
odporu vodiče. 

V praxi se tento jev zahrnuje do výpočtů pomocí koeficientu skinefektu n¯. Hodnoty se 
uvádějí do tabulek pro dané kmitočty procházejícího proudu. Výpočet však není náročný, jedná 
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se o dosazení materiálových konstant do empirických vztahů. Vzorce zde uvedeny nebudou, 
budou uvedeny hodnoty koeficientů pro některé průřezy kruhových vodičů. Navíc se v běžné 
elektrotechnické praxi tento vliv zanedbává, díky jeho malému vlivu na konečný odpor vedení.  

Průřez �JJ�� n¯ pro hliník �−� n¯ pro měď �−� 
35 1,0001 1,0003 

95 1,0008 1,0023 

185 1,0031 1,0087 

350 1,0111 1,0306 

Tab. 5.3 Koeficient zvýšení činného odporu vlivem skinefektu, [7] 

Jak lze podle tabulky 5.3 vidět, koeficient skinefektu pro vodiče menších průřezů nabývá 
zanedbatelných hodnot a proto jej lze z výpočtů vypustit. Ještě je důležité podotknout, že uvedené 
hodnoty platí pouze pro vodiče kruhových průřezů. 

5.1.4 Kroucení lan 
Při použití vodičů vyrobených ze zkroucených vodičů je situace taková, že délka každého 

lana je větší než délka samotného vodiče. V praxi se při uvažování tohoto jevu používá pouze 
zvětšení celkového činného odporu o jednotky procent v závislosti na délce a použitého materiálu 
vodiče. Například u měděných vodičů se uvažuje asi 2% a u vodičů hliníkových a dvou-
materiálových 2-5%. 

5.1.5 Průhyb zavěšeného vodiče 
 Tento vliv se uvažuje pouze o venkovních vedení. Průhyb vodiče má podobný následek jako 

tomu bylo u kroucení lan vodiče. A tedy, že skutečná délka vodiče je jiná než topografická délka 
celého vedení. Použijeme-li topografickou délku vedení pro výpočty, je nutné přepočítat odpor 
vedení podle následujícího vztahu. 

 k! = R!R =
2 ⋅ σ ⋅ Sg ⋅ sinh 1

2 ⋅ σ ⋅ Sg
 (5.7) 

Kde:  

�²  ............. je odpor vypočtený z topografické délky �Ω�  
�³  ............. je odpor zvětšený o vliv průhybu vodiče �Ω� 
´     ............ je vodorovný tah ve vodiči �µ/JJ�� 
¶   ............. je tíha vodiče na metr délky vodiče �µ/J� 
v  ............... je průřez vodiče �JJ�� 

Uvedené výpočty činného odporu platí pro vedení venkovní i kabelové. Jediná změna je u 
kabelového vedení, kde se oproti venkovnímu vedení neuvažuje vliv průhybem zavěšeného 
vodiče. Kabely se totiž umísťují buď na kabelové rošty nebo na rovnou podložku. Může se ale 
stát, že skutečná délka položeného kabelu je vetší oproti topologické. Tento fakt se však 
neuvažuje, protože jde o minimální rozdíly. 
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5.2 Induk čnost vedení 
Jak bylo uvedeno, časově proměnné proudy procházející vodiči způsobují vznik střídavého 

magnetického pole kolem těchto vodičů a to má za následek indukovaná napětí v okolním 
vodičích. Tento zpětný vliv magnetických polí vyjadřujeme indukčností vedení. Úbytek napětí na 
vodiči tedy zvyšuje nejen činný odpor, ale i indukovaná napětí.  

V praxi se užívá více-žílových vedení. Musíme tedy uvažovat, že každý vodič protékaný 
proudem bude ovlivňován magnetickým polem svým ale i ostatních vodičů. Když budeme mít 
souměrnou zátěž a symetrické vedení, můžeme indukční vlivy popsat provozní indukčností a 
proudem jedné fáze. V opačném případě (v praxi běžné) vedení symetrická nejsou a zátěže též 
nikoliv. Je tedy nutné indukční vlivy uvažovat odděleně. To můžeme pomocí vlastní a vzájemné 
indukčnosti příslušných obvodů. Známe-li indukčnost vedení, není následně problém určit 
imaginární část podélné impedance vedení podle vztahu 5.2.  

5.2.1 Induk čnost trojvodičového vedení 
Budeme předpokládat trojfázovou soustavu. Vodiče každé fáze budou stejného materiálu, 

stejného průřezu. Dále uvažujme souměrné zatížení každé fáze, kdy se nevrací žádný proud zemí 
ani zemním lanem nebo nulovým vodičem ke zdroji. Pro indukčnost vodiče platí následující 
vztah: 

 L = 0,46 ⋅ log dr + 0,05μ·											�mH/km� (5.8) 

Kde: 

¸ ................ je vzdálenost dalšího vodiče, kterým prochází proud �J� 
¹ ................ je poloměr vodiče, jehož indukčnost vyšetřujeme �J� 
oº .............. je relativní magnetické vodivost materiálu vodiče �−� 

Vztah 5.8 je sestaven ze dvou částí. První část reprezentuje vliv okolních vodičů. Druhý člen 
vztahu je magnetický tok uvnitř vodiče. Jeho hodnota nezávisí na poloměru ani na vzdálenosti 
okolích vodičů. Při výpočtu nemusí být vzdálenosti vodičů a poloměru vodiče dosazovány přímo 
v metrech, můžeme dosazovat i centimetrech nebo milimetrech, je ale důležité tyto hodnoty 
dosadit ve stejných jednotkách.  

Při aplikaci na naši proudově symetrickou trojfázovou soustavu, platí pro indukčnost každé 
fáze následující vztah. 

 L»� = 0,46 ⋅ log�d�� ⋅ d��r + 0,05μ·  

 L»� = 0,46 ⋅ log�d�� ⋅ d��r + 0,05μ· (5.9) 

 L»� = 0,46 ⋅ log�d�� ⋅ d��r + 0,05μ·  

Bude-li uspořádání vodičů takové, že jejich osové vzdálenosti jsou stejné, budou i jejich 
indukčnosti stejné. Vztahy 5.9 přejdou do následujícího tvaru. 
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 L� = 0,46 ⋅ log dr + 0,05 ⋅ μ· (5.10) 

5.2.2 Transpozice vodičů 
Při souběhu vodičů různých fází dochází k rozdílným vzdálenostem vodičů jednotlivých fází. 

Následkem těchto různých vzdáleností je nesouměrné napětí na konci vedení, i při souměrné 
zátěži a souměrném napětí na začátku vedení. Tento jev zhoršuje účinnost přenosu a motorů. 
Tento nepříznivý fakt lze odstranit transpozicí, jinak řečeno zákrutem vodičů. To se provede tak, 
že každý vodič změní svoji pozici vůči ostatním v každé třetině vedení mezi dvěma odběry. 
Názorně lze toto vidět na obrázku 5.1. 

 

Obr. 5.1 Transpozice vodičů, [7] 

Pro dosažení stejné provozní indukčnosti jednotlivých fází je tedy nutné provést prostřídání 
vodičů vždy po 1/3 celkové délky vedení. Potom je indukčnost transponovaného vedení střední 
hodnota indukčností jednotlivých fází nesouměrného vedení. Použitím vztahů 5.9 a předchozího 
výkladu, můžeme zapsat vztah pro výpočet indukčnosti transponovaného vedení. 

 L�¼· = 13 ⋅ (L»� + L»� + L»�)										�mH/km� (4.11) 

5.2.3 Svazkové vodiče 
V praxi je pro vedení vysokých proudů často nestačující použít jednoduchý vodič. Proto se 

užívá vodičů svazkových. Tyto vodiče se sestávají z několika vodičů stejných průřezů pro vedení 
proudu jedné fáze. Jednotlivé vodiče jsou spolu elektricky i mechanicky spojeny. To má za 
následek nejen zvýšení průřezu a tím zvýšení dovolené proudové zatížitelnosti ale i snížení ztrát 
koronou a indukčností. Tyto vodiče se používají výhradně na hladině napětí vvn. 

Při výpočtu indukčnosti se potom definuje výraz fiktivní poloměr, nebo též ekvivalentní 
poloměr. Tento poloměr potom respektuje jiné rozložení magnetického a elektrického pole v 
okolí svazkového vodiče, než tomu je u jednoduchých vodičů. Užívá se následujícího vztahu pro 
výpočet ekvivalentního poloměru a ten se následně dosazuje do vztahu pro výpočet indukčnosti 
místo ¹.  

 r� = �r ⋅ (a�� ⋅ a�� ⋅ … ⋅ a��)¿ 										�m� (5.12) 

Kde: 
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L  je počet vodičů ve svazku �−� 
¹ je poloměr vodiče ve svazku �J� 
²�À je osová vzdálenost jednotlivých vodičů ve svazku �J� 
5.2.4 Induk čnost kabelových vedení 

Uvedené poznatky platí jednoznačně v oblasti venkovních vedení. U kabelových vedení je 
ale situace rozdílná a ne u všech typů kabelů se může výpočet indukčnosti provádět podle 
uvedených vztahů. 

Mějme vedení tvořící troj a čtyř žilové kabely. V jednom případě je tento kabel bez 
jakýchkoli vodivých plášťů nebo pancéřování a může být uspořádán jako troj i čtyř žílový nebo 
jednotlivé fáze odděleně. Ve druhém případě mějme kabel troj žilový, který má společný vodivý 
plášť nebo ocelový pancíř. Potom v obou těchto případech můžeme vyšetřovat indukčnost podle 
vztahů pro transponované vedení. Magnetická pole totiž nejsou v tomto případě nijak omezována 
mezi jednotlivými fázemi. 

Další typy kabelů, jako troj žilový kabel s vodivým pláštěm na každém z fázových vodičů, 
nebo kabelová vedení, které mají fázové vodiče kladené samostatně, kde každá žíla může mít jen 
vodivou vrstvu nebo i vrstvu pancíře. V takových případech je už magnetické pole omezováno. 
Indukčnost takových kabelů je obtížné zjišťovat, ale zpravidla ji snižují. Zmenšení indukčnosti 
závisí na materiálu, průřezu pláště i pospojování plášťů. Velikost dílčích indukčností jednotlivých 
fází záleží navíc na  rozložení zpětného proudu na zem, plášti kabelu a vodivých konstrukcí v 
okolí kabelu. Můžeme konstatovat, že indukčnost kabelových vedení se pohybuje v rozmezí 25 - 
30% provozní indukčnosti venkovních vedení.  

5.3 Konduktance vedení 
Nyní se dostáváme k příčné admitanci vedení. Její reálnou složku tvoří konduktance vedení, 

někdy nazývané jako svod. Konduktance vedení není téměř závislá na velikosti zatížení, ale je 
jednou z příčin činných ztrát na vedení. 

5.3.1 Konduktance venkovních vedení 
U venkovních vedení vznikají ztráty činného výkonu hlavně z důvodu propouštění proudu 

izolací protože izolace má konečnou hodnotu odporu. U venkovních vedení je použit jako izolant 
vzduch. Izolační schopnosti vzduchu ovlivňuje mnoho vlivů, jako například znečištění atmosféry, 
vlhkost nebo teplota. Navíc jako izolant je namáhán střídavým elektrickým polem, což také 
snižuje jeho izolační vlastnosti.  

Pro praxi se definuje napětí, při kterém překročí intenzita elektrického pole elektrickou 
pevnost vzduchu a začne vznikat tichý výboj provázený záblesky v okolí vodičů - korona. Toto 
napětí se nazývá kritické napětí. Jehož velikost se ovlivňována několika veličinami, které se 
navíc vyskytují nahodile. Například kvalita izolace je daná jejím stářím nebo předchozím 
namáháním. 

Svod elektrických vedení se tedy počítá velmi obtížně a jeho přesné určení výpočtem je 
takřka nemožné. V praxi se proto určuje z měření vedení naprázdno. Změříme tedy výkon vedení 
naprázdno, které se téměř rovnají provozním ztrátám v příčné admitanci. Při měření naprázdno 
teče vedením minimální proud a úbytky napětí a ztráty na podélné impedanci se zanedbávají. 
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Pro vytvoření představy o velikosti činných ztrát v příčné admitanci vedení, uvedeme 
tabulku ztrát a hodnoty příčné konduktance vedení pro nejpoužívanější hladiny napětí. 

Napětí �ny� 
Ztráty Konduktance 

V izolaci 

�Á/nJ� 
Koronou 

�nÁ/nJ� 
Izolace 

10[Â�v/nJ� 
Korona 

10[Â�v/nJ� 
110 70-3600 0-6 1-300 3,6-5 

220 120-770 0-25 0,25-1,6 2,5-3,6 

400 160-1400 0,15-70 0,1-0,9 1,4-2 

Tab. 5.4 Ztráty výkonu v izolaci, koronou a hodnoty svodu u venkovních vedení, [7] 

 Při výpočtech vedení v ustáleném stavu se může svod zanedbat. Možnost zanedbání nám 
poskytuje fakt, že velikost ztrát vedení naprázdno je mnohonásobně menší než provozní ztráty při 
zatížení vedení dvojnásobkem přirozeného výkonu, uvažuje se cca 1%. 

5.3.2 Konduktance kabelových vedení 
U kabelových vedení je použito pevných izolantů, které se v elektrickém poli chovají jako 

dielektrikum. Svod je tedy tvořen dielektrickými ztrátami, které vznikají při namáhání střídavým 
napětím. Další příčinou činných ztrát u kabelových vedení je konečné hodnota odporu izolace. 
Pro stanovení celkových činných ztrát a hodnoty svodu se užívá, stejně jako u venkovních vedení 
měření vedení naprázdno. 

Změřením činného výkonu vedení naprázdno při daném napětí můžeme vyjít z následujícího 
vztahu. 

 P� ≅ 3 ⋅ G� ⋅ l ⋅ U�� (5.13) 

Kde: 

Ä� je trojfázový činný výkon vedení při chodu naprázdno �Á� 
��  je hledaná hodnota svodu vedení �v/nJ� 
¢ je celkové délka kabelového vedení �nJ� 
{� je napětí, při kterém se provádí měření �y� 

Jednoduchou úpravou 5.13 dostaneme vztah pro výpočet hodnoty konduktance daného 
vedení. 

 G� = P�3 ⋅ l ⋅ U�� (5.14) 

5.4 Kapacita vedení 
Pomocí kapacity vedení vyjadřujeme zpětný vliv elektrického pole mezi vodiči. Elektrické 

pole způsobuje časově proměnné napětí. Následkem tohoto pole se do vodičů indukují proudy. 
Proto proud zdroje musí být takový, aby hradil nejen tyto indukované proudy ale i proudy, které 
tečou do spotřebiče. 
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Kde: 

Å je výška středu vodi

¸ je osová vzdálenost dvou vodi
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U vedení sestávajících se z více vodičů musíme uvažovat kapacitní vazbu mezi každou 
čemž se do každého vodiče vedení indukují proudy z elektrického pole 
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Kapacita trojvodi čového venkovního vedení bez zemních lan
My se v naší práci zaměříme na sítě 22 kV. A tedy tři vodiče bez zemního lan
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Obr. 5.2 Vedení 22 kV 

ět vodiče tří fází a jejich zrcadlové obrazy podle teorie metody zrcadlení. 
Celková kapacita takového vedení se vypočítá podle následujícího vztahu.

2π ⋅ ε· ⋅ ε�
2 ⋅ �h� ⋅ h� ⋅ h�

Ç ⋅ �d�� ⋅ d�� ⋅ d��
Ç

r ⋅ �d��� ⋅ d��� ⋅ d���
Ç

											�nF/

ředu vodiče příslušné fáze nad terénem�J� 

je osová vzdálenost dvou vodičů �J� 
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� /km� 
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¸′ je osová vzdálenost vodiče fáze od svého zrcadlového obrazu �J� 

To je celková provozní kapacita trojvodičového vedení. Provozní kapacita trojvodičového 
vedení má navíc podle rovnice 5.16 dva členy. Důležité je podotknout, že tato rovnice má smysl 
pouze v případě symetrického vedení a symetrického napětí na vedení přivedeného. 

 C! = C� + 3 ⋅ C�										�nF/km� (5.16) 

První z těchto členů ®0 je kapacita proti zemi a ®É je kapacita vzájemná mezi jednotlivými 
vodiči. Jejich součet tvoří celkovou provozní kapacitu vedení. Kdyby bylo vedení opatřeno 
zemním lanem, celková provozní kapacita by se nezměnila. Zemní lano má za následek snížení 
vzájemné kapacity jednotlivých vodičů vedení a zvýšení kapacity vodičů proti zemi. 

5.4.2 Kapacita kabelového vedení 
U kabelových vedení se setkáváme s použitím vícežilových nebo jednožilových kabelů buď 

bez stínění a vodivých plášťů. Nebo jsou kabely vybaveny stíněním a vodivými plášti. Ve 
druhém případě prakticky neexistuje kapacitní vazba mezi vodiči jednotlivých fází, ale vzniká 
vazba mezi vodičem a stíněním nebo vodivým pláštěm.  

5.4.3 Jednožilové a vícežilové kabely s kovovými plášti na každé žíle 
 

 

Obr. 5.3 Kapacitní vazby kabelů, [6] 

Tento typ kabelů má pouze jednu kapacitu. Tato kapacita je mezi vodičem a jeho pláštěm 
(zemí). Provozní kapacita je tedy zároveň kapacitou proti zemi a tvoří celkovou kapacitu kabelu. 
Výpočet můžeme provést podle následujícího vztahu 5.17, u trojžilového kabelu je celková 
kapacita trojnásobek kapacity jedné žíly, opět musíme uvažovat symetrické vedení a symetrické 
napětí. Protože elektrické pole vodiče je radiální, kapacita se počítá jako kapacita souosých válců. 

 C! = C� = 2 ⋅ π ⋅ ε· ⋅ ε�
ln Rr 	

										 �nF/km,m,m� (5.17) 

Kde � je vnitřní poloměr vodiče, ¹ je poloměr vodiče a Ê¹ je poměrná permitivita izolace. 

5.4.4 Vícežilové kabely se společným kovovým pláštěm pro všechny žíly 
Tyto kabely se vyznačují podobnými elektrostatickými poměry jako vedení venkovní. Rozdíl 

je v tom, že poměrná permitivita zde nebude nabývat hodnoty 1. U všech fází se vyskytuje  
kapacita jednak vzájemná (mezi vodiči) a kapacita proti zemi (kovovému plášti). Elektrické pole 
jednotlivých vodičů zde není radiální. 



 

 

Obr. 5.4 Kapacita vicežilových kabel

Kapacita takového kabelu se dá ur

 

 
δ′ =

 C′

 

Kapacita kabelového vedení je tedy dána druhem použitého dielektrika a zp
vrstvení. Dále závisí na provozních teplotách, protože vlastnosti používaných die
jejich teplotě, nebo na jejich př
kabelových vedení se mohou pohybovat i o n

Pro stanovení kapacity kabelových vedení se použív
číselný výpočet je totiž značně
lze stanovit změřením napětí, proudu a výkonu naprázdno kabelového vedení a vypo
následujícího vztahu. 

 C! g I� ⋅ �
2π

Kde: 

{G je napětí naprázdno

Ì0 je fázový posun mezi nap

�� je proud vedení naprázdno

¢ je délka vedení 

Í je kmitočet 
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Kapacita vicežilových kabelů se společným vodivým plášt

apacita takového kabelu se dá určit podle následujících vztahů. 

δ g logR� h b�R ⋅ r
2 ⋅ π ⋅ ε· ⋅ ε� 										 �km/nF,m,m� 

logÏ1 r ÐRbÑ
� r ÐbRÑ

�

2 ⋅ π ⋅ ε· ⋅ ε� 										�km/nF,m,m� 

C′ g δ′
�δ h δ′��δ r 2 ⋅ δ′�	 										�nF/km� 

C g 1
δ r 2 ⋅ δ′	 										 �nF/km� 

Kapacita kabelového vedení je tedy dána druhem použitého dielektrika a zp
vrstvení. Dále závisí na provozních teplotách, protože vlastnosti používaných die

, nebo na jejich předchozím zatížení střídavým elektrickým polem. Hodnoty kapacit 
kabelových vedení se mohou pohybovat i o několik řádů výše než kapacity vedení venkovních. 

Pro stanovení kapacity kabelových vedení se používá měření vedení naprázdno. P
et je totiž značně náročný, jak vyplývá z předchozího odstavce. Provozní kapacitu 

ením napětí, proudu a výkonu naprázdno kabelového vedení a vypo

�1 h cosφ��
π ⋅ f ⋅ l ⋅ U" ⋅ 10[Ó										�nF/km; A;h; Hz; km

tí naprázdno 

je fázový posun mezi napětím a proudem při měření vedení naprázdno

je proud vedení naprázdno 
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ným vodivým pláštěm, [6] 

(5.18) 

 
 (5.19) 

 (5.20) 

 (5.21) 

Kapacita kabelového vedení je tedy dána druhem použitého dielektrika a způsobu jeho 
vrstvení. Dále závisí na provozních teplotách, protože vlastnosti používaných dielektrik závisí na 

ídavým elektrickým polem. Hodnoty kapacit 
 výše než kapacity vedení venkovních.  

ěření vedení naprázdno. Přesný 
edchozího odstavce. Provozní kapacitu 

tí, proudu a výkonu naprázdno kabelového vedení a vypočítat dle 

km; V�  (5.22) 

ení vedení naprázdno 
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5.4.5 Nabíjecí proudy 
Každé vedení se podle výše uvedeného chová jako kondenzátor. Provoz kondenzátorů je 

spjat s nabíjecími proudy. Při znalosti kapacity vedení můžeme určit jeho nabíjecí proudy. Tyto 
proudy mají téměř čistě kapacitní charakter a je nutné s nimi počítat při spínání a odpínání 
vedení. Opět vzorce platí pro symetrické vedení na které je přivedeno symetrické napětí. 

 I� g j ⋅ ω ⋅ U���� ⋅ C! (5.23) 

 I� = j ⋅ ω ⋅ a�� ⋅ U���� ⋅ C! (5.24) 

 I� = j ⋅ ω ⋅ a� ⋅ U���� ⋅ C! (5.25) 

Kde: 

{���1 je napětí první fáze �y� 
²Ô2; 	²Ô  jsou operátory natočení fázoru napětí (1∠240°; 1∠120°) 
®³ je provozní kapacita vedení �p� 
Ö je úhlová rychlost �×Ø|[�� 
5.5 Kabelová versus venkovní vedení 

Pro použití přenosu elektrického výkonu prostřednictvím buď venkovního nebo kabelového 
vedení je rozhodující několik hledisek. Jednak jsou to hlediska technického směru ale i 
ekonomického směru. Najít optimální řešení je často obtížné. Můžeme volit mezi spolehlivým 
řešením na úkor ekonomického hlediska problému, nebo zvolíme méně spolehlivé řešení s lepším 
ekonomickým výsledkem.   

Když budeme uvažovat spolehlivost vedení je jednoznačně spolehlivější vedení kabelové. 
Nepůsobí na něj vnější atmosférické vlivy jako na vedení venkovní. Je daleko odolnější ve 
zhoršených provozních podmínkách například v chemickém průmyslu. Je bezpečnější z hlediska 
úrazu elektrickým proudem. Při uložení v kabelových kanálech na něj nepůsobí významnější 
změny teplot nebo vlhkosti oproti uložení v zemi. I když na to může být izolace kabelů 
dimenzována použitím vhodných izolačním materiálů. Poměrně snadno se instaluje pouhým 
položením buď do výkopu, kanálu, na kabelový rošt nebo pod omítku. Pro tyto pozitivní 
vlastnosti si kabelové vedení našlo užití v rozvodu elektrické energie v městské zástavbě, 
průmyslových a domovních rozvodech. 

Velkou nevýhodou kabelových vedení je jejich finanční náročnost. Ceny vysokonapěťových 
kabelů jsou vysoké a pro distribuci elektřiny jsou potřeba terénní úpravy. Navíc vznikají 
problémy při provozu rozsáhlých kabelových sítí zejména na hladině 22 kV díky jejich velké 
kapacitě.    

Pořizovací ceny vedení závisí na spoustě parametrů. Například napěťová hladina a jí 
odpovídající potřebné zařízení pro bezpečný a spolehlivý provoz. Například cena venkovních 
vedení také velkou měrou závisí na ceně pozemků. Obecně lze konstatovat, že pořizovací cena 
venkovních vedení je nižší než vedení kabelových ale to závisí na velkém množství parametrů a 
klidně se může vyskytnout vedení venkovní ekonomicky náročnější než vedení kabelové. 
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6 MODEL ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE  
Jedním z cílů práce, je vyšetřit magnetické pole kolem kabelového vedení do rozvodny IBC 

Příkop. Důvodem vyšetřování je možnost ovlivnění okolních kabelů jiných napěťových hladin a 
kabelů sdělovacích i optických, které jsou uloženy v blízkosti silových kabelů 110 kV v 
kabelovém kanálu. 

Po vytvoření modelu byla ve spolupráci s Ing. Jiřím Valentou, Ph.D. provedena statická 
analýza a harmonická analýza magnetického pole v okolí kabelového vedení pomocí software 
Ansoft Maxwell. Spolupráce byla nutná z důvodu autorovi neznalosti simulačního prostředí. Při 
vlastní simulaci by práce byla časově velice náročná. 

6.1 Příprava modelu 

6.1.1 Skutečné uspořádání kabelu 

 

Obr. 6.1 Skutečné uspořádání kabelu 

Obrázek znázorňuje kabel od jiného výrobce, ale svým uspořádáním odpovídá použitému 
kabelu. Vrstvy jednotlivých vrstev se liší a byly odměřeny na odřezku kabelu. Rozměry uvádí 
následující tabulka.  
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Vrstva na obr. 6.1 Materiál Tloušťka 

Hliníkové jádro Hliník (Al) 37,9 mm 

Vnitřní vrstva PE PE - polyetylén 1,5 mm 

Izolační vrstva 
XLPE 

XLPE - Zesítěný polyetylén 18 mm 

Vrstva PE PE - polyetylén 1,5 mm 

Stahovací páska - - 

Stínění Měď (Cu) 1,7 mm 

Hliníková páska Hliník (Al) 0,2 mm 

Vnější vrstva HDPE 
HDPE - Vysokohustotní 

polyetylén 
6 mm 

Tab. 6.1 Materiály vrstev kabelu a jejich tloušťky 

Jediný nedostatek je v neznalosti materiálu a tloušťce stahovací pásky to však není pro model 
magnetického pole důležité, protože je to feromagnetikum, které magnetické pole nezeslabuje ani 
nezesiluje. Ani tloušťka nijak markantně celkové rozměry kabelu neovlivní, budou se pohybovat 
v desetinách milimetru. 

6.1.2 Model kabelového vedení 
Po konzultaci byl vytvořen 2D model kabelového vedení pomocí software AutoCad. Model 

je geometricky zjednodušen hlavně v případě hliníkového jádra. Ve skutečnosti je jádro složeno z 
kroucených hliníkových vodičů, pro simulaci však stačí jádro uvažovat jako celek. Toto 
zjednodušení můžeme použít hlavně z důvodu, že vyšetřujeme magnetické pole v okolí vedení, 
nikoli uvnitř. Další zjednodušení je v zanedbání vrstvy stahovací pásky, zdůvodněno bylo v 
posledním odstavci článku 6.1.1. Vrstva hliníkové pásky není na obrázku patrné díky jeho malé 
tloušťce, avšak nachází se přímo pod vnější vrstvou HDPE. 

 

Obr. 6.2 Znázornění použitého modelu kabelu 
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Jak lze vidět, model pro simulaci není nijak složitý. Po konzultaci s panem Valentou ani 
vytvářet složité modely kabelu nebylo potřeba. Simulační program by potom mohl mít problémy 
s převodem modelu do simulačního prostředí, nebo by mohly nastat problémy se složitými 
přechody jednotlivých vrstev. 

Znázornění modelu na obr. 6.2 je také zjednodušeno o další kabely ostatních fází. Pro 
přehled však stačí znázornit model kabelu jedné fáze. Uspořádání je, jak bylo uvedeno, v těsném 
trojúhelníku. Přičemž 1. fáze je vrchní kabel, 2. fáze je kabel umístěný vlevo a 3. fáze je kabel 
vpravo. Dále bylo pro celkový model kabelového vedení uvažováno vzduchové okolí. V simulaci 
nepřipouštíme výrobní nepřesnosti a všechny tři fázové vodiče uvažujeme naprosto identické. 

6.1.3 Proudy fázemi 
Pro simulaci je nezbytná znalost materiálových konstant jednotlivých vrstev kabelu a jeho 

okolí. V případě simulace elektromagnetického pole je to magnetická permeabilita. Dále je nutná 
znalost okamžité hodnoty procházejícího proudu. 

Při simulaci budeme uvažovat symetrické zatížení jednotlivých kabelů. Proudy jednotlivých 
fází budou pootočeny o 120° s frekvencí 50 Hz. Efektivní hodnotu proudu určíme výpočtem 
podle rovnice 6.1. Po konzultaci s vedoucím práce, se nám podařilo zjistit, že kabelem se bude v 
normálním provozu přenášet výkon 78 MW při účiníku 0,95. Napětí budeme uvažovat jmenovité 
napětí kabelu. Průchozí proud tedy bude následující. 

 I�Ù g
P

√3 ⋅ U ⋅ cosφ = 78 ⋅ 10&
√3 ⋅ 110 ⋅ 10� ⋅ 0,95 = 430,941 ≅ 431	A (6.1) 

Pomocí programu MATLAB byl vytvořen průběh proudů fázemi. A z něj potom následně 
odečteny hodnoty proudů. Pro simulaci budeme okamžik průběhu, ve kterém tečou jednotlivými 
fázemi největší proudy, podle obrázku 6.3.  

 

Obr. 6.3 Uvažovaný časový průběh proudů fázemi 
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Jednotlivé proudy fázemi pro přehlednost uvedeme v následující tabulce 6.2. Součet proudů, 
by měl být v symetrické síti roven nule.  

Fáze Proud 

L1 304,7 

L2 304,7 

L3 -609,4 

Tab. 6.2 Hodnoty proudů jednotlivými fázemi 

6.1.4 Materiálové konstanty 
Pro simulaci je nutné stanovit hodnotu relativní magnetické permeability jednotlivých vrstev 

kabelu a jeho okolí. Tyto hodnoty jsou stanoveny z databáze simulačního programu a jsou 
uvedeny v následující tabulce. 

Materiál 
Relativní permeabilita 

[-] 

PE - Polyetylén 1 

XLPE - Zesítěný polyetylén 1 

HDPE - Vysokohustotní 
polyetylén 

1 

Al - Hliník 1,000021 

Cu - Měď 0,999991 

Okolní vzduch (20°C) 1,0000004 

Tab. 6.3 Magnetická permeabilita materiálů 

6.2 Statická analýza 
Vstupem simulace je výše uvedený modelu kabelového vedení spolu s hodnotami proudů a 

permeabilit. Výstupem simulace je intenzita magnetického pole a magnetické indukce v okolí 
kabelu. 

6.2.1 Intenzita magnetického pole 
Intenzita magnetického pole v okolí kabelu ukazuje následující obrázek 6.4. Je zřejmé, že 

největší hodnotu má okolo vodiče, kterým protéká největší proud, podle tabulky 6.2. 
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Obr. 6.4 Intenzita magnetického pole v okolí kabelového vedení 

Na následujícím obrázku 6.5 je přiblížený detail. Je zde lépe vidět blízké okolí vedení. 

 

Obr. 6.5 Detail intenzity magnetického pole v blízkém okolí vedení 
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6.2.2 Magnetická indukce 
Magnetickou indukci v okolí kabelu ukazuje následující obrázek 6.6. Je zřejmé, že největší 

hodnotu má okolo vodiče, kterým protéká největší proud, podle tabulky 6.2. 

 

Obr. 6.6 Magnetická indukce v okolí kabelového vedení 

Na následujícím obrázku6.7 je přiblížený detail. Je zde lépe vidět blízké okolí vedení. 

 

Obr. 6.7 Detail magnetické indukce v blízkém okolí vedení 
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6.3 Harmonická analýza 
Na základě uvedeného modelu byla provedena harmonická analýza magnetické indukce 

v okolí kabelu. Simulační program provádí harmonickou analýzu pomocí změny proudu 
v jednotlivých fázích kabelového vedení a následným přepočtením celého modelu. Při naší 
simulaci uvažujeme průběhy proudů jednotlivými fázemi podle obrázku 6.3. Program v každém 
kroku přidá 5 elektrických stupňů a znovu přepočítá hodnoty magnetické indukce v okolí vedení. 
Simulace byla provedena tak, aby každý fázor proudu udělal celou periodu sinusového průběhu. 

Do simulačního modelu jsme vložili čtyři přímky. Každá z nich začíná v těžišti pomyslného 
trojúhelníku, jehož vrcholy tvoří středy jednotlivých fázových vodičů, což tvoří střed kabelového 
vedení. Každá přímka je dlouhá přibližně 600 mm a po celé její délce jsme vyšetřovali hodnotu 
magnetické indukce s časovou změnou pěti elektrických stupňů. Obdrželi jsme tedy velké 
množství dat. Pro různé vzdálenosti program vypočetl hodnoty magnetické indukce pro rotující 
fázory proudů 0 – 360 elektrických stupňů. Ve výsledku máme pro každý směr vyšetřování, tedy 
doleva, doprava, nahoru a dolů matice hodnot o rozměrech 1001x74. Kde první hodnota je počet 
řádků a druhá počet sloupců. Díky obrovskému množství dat jsme pro jejich zpracování zvolili 
program MATLAB. V matici první sloupec odpovídá vzdálenosti od středu vedení a další 
sloupce jsou hodnoty magnetické indukce vyvolávající proudy s krokem pěti stupňů. 

Do simulačního programu není možné definovat diference vzdáleností a nemáme tak přesně 
vypočtené hodnoty magnetické indukce v celých hodnotách vzdáleností. Tento nedostatek však 
odstraňujeme lineární interpolací pomocí MATLABu. Můžeme si to dovolit z důvodu malých 
rozdílů jednotlivých kroků vzdáleností, které jsou v řádech desetin milimetru. 

Z nasimulovaných hodnot následně vytvoříme průběhy magnetické indukce v závislosti na 
čase v dané vzdálenosti pro celou jednu periodu proudu procházejícího kabelových vedením. A 
závislost magnetické indukce na vzdálenosti od středu kabelového vedení. 

 

Obr. 6.8 Časový průběh magnetické indukce ve vzdálenosti 120mm od středu vedení 
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Obr. 6.9 Časový průběh magnetické indukce ve vzdálenosti 300 mm od středu vedení 

Uvedené časové průběhy 6.8 a 6.9 nyní nemají téměř žádný vypovídací charakter. Avšak 
znalost průběhu magnetické indukce bude klíčová při výpočtu rušivého napětí.  

Na dalších grafických závislostech 6.10 a 6.11 můžeme vidět, jak hodnota magnetické 
indukce klesá s rostoucí vzdáleností od středu vedení. Výchozí stav simulace je při natočení 
fázorů 0,120 a 240° a protože je simulace provedena pro celou periodu, tak mu odpovídá i stav 
koncový. Jinak řečeno hodnoty magnetické indukce na začátku a na konci harmonické analýzy 
jsou identické. 

 

Obr. 6.10 Závislost magnetické indukce na vzdálenosti pro natočení fázorů 0,120 a 240° 
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Obr. 6.11 Závislost magnetické indukce na vzdálenosti pro natočení fázorů 90,210 a 330° 

Na uvedených obrázcích 6.10 a 6.11 je tedy průběh intenzity magnetické indukce v závislosti 
na vzdálenosti od středu kabelového vedení pro interval natočení 90°. Lze vidět, že od hranic 
kabelu má klesající charakter. Například na obrázku 6.11 lze pro křivku nahoru vidět, jaký 
průběh má indukce uvnitř kabelu. Spodní špice je střed kabelu, od středu indukce roste, než 
vzdálenost od středu dosáhne stínění kabelu. Pak prudce klesne a následně už klesá jen pozvolna. 
Pro další natočení fázorů o 90° je zbytečné uvádět grafické průběhy, jelikož model je symetrický 
a průběhy pro natočení 180, 300, 60 a 360,120, 240 jsou téměř identické. Magnetická indukce 
nabývá přibližně stejných hodnot. Takže pro představu o průběhu magnetické indukce se 
vzrůstající vzdáleností stačí dva výše uvedené průběhy, a také díky tomu že jsou to extrémní 
stavy, kterých může průběh nabývat. Pro další hodnoty natočení zde nebudeme průběhy uvádět, 
graf by byl nepřehledný. Pro ověření podobnosti stačí otevřít v MATLABu skript grafy.m ve 
složce Elmag_pole.dir následně zjistit pořadí příslušného sloupce v souboru harm_sim_data.xls a 
ve skriptu přepsat proměnnou „natocení“, přesvědčit se, zda není příslušné vykreslování průběhů 
„zakomentováno“ a skript spustit. V souboru harm_sim_data.xls je třeba přepnout na příslušný 
list, který je pojmenován podle směru, ve kterém jsou hodnoty magnetické indukce vyšetřena.   

Celkově nám představu o průběhu magnetické indukce v okolí kabelového vedení ukazují 
vytvořená videa. Videa se nachází ve složce Elmag_pole.dir v odevzdaných souborech 
netextového charakteru. Jedno ukazuje celkový pohled na celý model a druhé detail. Videa 
dokumentují fakt, že magnetická indukce má dvojnásobnou frekvenci od proudu, který ji vytváří. 
Video soubory jsou pojmenovány Indukce.avi a Indukce_1.avi. První ukazuje celkový model a 
druhé detail. 

6.4 Rušivé napětí 
Pro výpočet rušivého napětí využijeme Faradayův zákon magnetické indukce. Zákon říká, že 

nachází-li se vodič v časově proměnném magnetickém poli, bude se v něm indukovat napětí. 
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Velikost toho napětí se bude měnit podle časového průběhu proudu, který magnetické pole 
vytváří. Bude-li časová změna proudu primárního obvodu rychlejší, tím větší bude indukované 
napětí. Matematicky můžeme tento děj popsat následujícím vztahem podle [5]. 

 U+ g −
dΦ
dt  (6.2) 

Kde Ui je indukované napětí ve vodiči, dΦ je změna magnetického toku a dt je časová 
změna magnetického toku. Jelikož neznáme hodnotu magnetického toku, ale známe hodnotu 
magnetické indukce i její časovou změnu, musíme rovnici upravit podle [5]. 

  U+ g −
dΦ
dt ≈ hS ⋅ ∆B∆t  (6.3) 

Kde S je plocha smyčky v níž je napětí indukováno a ∆B je změna magnetické indukce. 
Podle tohoto vztahu nyní můžeme určit indukované napětí, které se podle simulace může 
indukovat v souběžných vodičích. Toto indukované napětí ve vodičích jiných obvodů má 
parazitní charakter a obvykle jej nazýváme rušivé napětí. Jelikož máme tisíce hodnot 
z harmonické analýzy, opět pro výpočty použijeme výpočetní program MATLAB. Výpočet 
provedeme opět ve směrech, ve kterých jsme vyšetřovali magnetickou indukci. Následně 
vypočítáme a uvedeme průběhy rušivého napětí ve třech náhodně zvolených vzdálenostech od 
středu kabelového vedení. Jak bylo uvedeno, nemáme hodnoty indukce v celých hodnotách 
vzdálenosti, to však díky uvedenému faktu, můžeme vyřešit lineární interpolací. Výpočty zde 
uvádět nebudeme, lze je dohledat opět ve skriptu grafy.m. 

Průběh rušivého napětí ve vzdálenosti 120 mm ukazuje následující obrázek 6.12. Výpočet je 
proveden dle rovnice 6.3. Průřez souběžného vodiče uvažujeme 95mm2. Změnu indukce zjistíme 
rozdílem nasimulovaných hodnot vždy s krokem pěti elektrických stupňů a tomu odpovídající 
časovou změnu. 

 

Obr. 6.12 Průběh rušivého napětí v čase ve vzdálenosti 120 mm od středu vedení 
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Následuje průběh rušivého napětí ve vzdálenosti 200 mm, obrázek 6.13. 

 

Obr. 6.13 Průběh rušivého napětí v čase ve vzdálenosti 200 mm od středu vedení 

A poslední zobrazíme průběh ve vzdálenosti 300 mm, obrázek 6.14. 

 

Obr. 6.14 Průběh rušivého napětí v čase ve vzdálenosti 300 mm od středu vedení 

Z nasimulovaných a vypočtených hodnot usuzujeme, že jako ochrana okolních vodičů před 
účinky rušivých napětí bude stačit jejich dostatečná vzdálenost od vedení 110 kV. Toto však 
nemusí platit při poruchových stavech na vedení, kdy bude jednak rychlejší změna procházejícího 
proudu v kabelovém vedení a jednak může být hodnota proudu o dost vyšší, například při zkratu. 
Může to mít za následek vznik vysokých rušivých napětí, která mohou být pro okolní obvody 
nebezpečné. Studium takových stavů však není předmětem práce. Pro naši práci bylo cílem 
vyšetřit magnetické pole pro normální provozní stav. Podrobnější zhodnocení této kapitoly a 
návrhem opatření bude uvedeno v závěru diplomové práce.    
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7 OPTIMALIZACE VYVEDENÍ VÝKONU  
Při práci na této kapitole se autor nechal inspirovat [11], [14]. 

Budeme-li se zajímat o optimalizaci vyvedení výkonu z jakéhokoliv elektrárenského bloku 
nebo vedení výkonu vedeními ať už přenosovými nebo distribučními, můžeme pojem 
optimalizace chápat hned z několika hledisek. V dnešní době je samozřejmě v popředí hledisko 
ekonomické a až po něm následuje hledisko technické. 

Z ekonomického hlediska chceme elektroenergetické zařízení co nejméně finančně náročné, 
levné na údržbu a opravy a co nejnižší ztráty elektrické energie při jeho provozu. Dále 
požadujeme bezporuchový provoz po celou dobu jeho životnosti a životnost samotnou co možná 
nejdelší. Optimalizovat proto zařízení z ekonomického hlediska není vůbec jednoduché, jednak 
dlouhá životnost a bezporuchovost a jednak i požadavek nízkých ztrát jsou v rozporu s malými 
investičními požadavky. 

Z technického hlediska je spolehlivost provozu elektroenergetických zařízení složitější. 
Globálně vzato každé zařízení v elektrizační soustavě musí vykazovat vysokou míru 
spolehlivosti. Jedná se zejména o výrobní zařízení a přenosové prvky elektrizační sítě. Poruchy 
takovýchto zařízení mají za následek velké a rychlé změny poměrů v ES. Jedná se jak o lokální 
parametry ES, jako je napětí, toky činného a jalového výkonu tak o parametry globální, jako je 
frekvence sítě. Mluvíme především o zařízení na vyšších hladinách napětí, protože jejich 
výpadky mohou nepříznivě ovlivňovat celou energetickou soustavu rychlými přechodnými jevy, 
které mohou vykazovat velké odchylky. Tyto jevy jsou často stochastického charakteru a nedají 
se přesně predikovat. Musíme s nimi tedy počítat a provozovat ES s ohledem na náhlé události. 
Například provozovat zdroje elektrické energie s určitou mírou zálohy činného i jalového výkonu 
nebo vedení s určitou rezervní přenosovou kapacitou. 

V naší práci se však budeme zabývat spolehlivostí vyvedení výkonu z elektrárenského bloku 
o výkonu maximálně 95 MW. To je s porovnáním s výkony v celé síti naprosto zanedbatelné, ale 
nesmíme zanedbat vlivy zdroje na lokální síť a opačně. Dojde-li například v síti k narušení 
výkonové rovnováhy změní se napětí i frekvence sítě. Prvky nejblíže vzniku musí tuto 
nerovnováhu pokrýt a uvést tak síť do nového rovnovážného stavu. Tyto prvky na to musí být 
dimenzovány a jejich provoz musí být spolehlivý, jinak dojde k narušení stability chodu 
elektrizační soustavy. Musíme je tedy navrhnout a provozovat tak, aby při přechodných dějích 
nedošlo k jejich poškození a byli schopny regulovat poměry v síti. 

7.1 Druhy stability 
Nyní se budeme obecně zabývat narušením rovnovážného chodu elektrizační soustavy. Na 

jakékoliv narušení rovnováhy musí reagovat příslušný dispečink. Dispečer navíc musí mít 
garantováno, že jeho povel bude vykonán v daném časovém okamžiku a v požadovaném rozsahu. 

7.1.1 Napěťová stabilita 
Napětí sítě a generátorů se musí pohybovat v předem stanovených mezí, tak aby náhodný 

výpadek vedení nebo generátoru nezpůsobil pokles nebo nárůst napětí mimo stanovené meze. 
Dostalo by se napětí mimo meze, může nastat nekontrolovatelný napěťový kolaps a podpěťové 
ochrany začnou odepínat zátěže nebo generátory. 
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Pro zachování napěťové stability musí být v elektrárně zachována rovnováha mezi výrobou 
činného a jalového výkonu podle provozního P-Q diagramu. Tato rovnováha musí být udržována 
i za měnících se provozním podmínek.  

7.1.2 Výkonová stabilita 
Jakákoliv porucha vedení, transformátoru, generátoru nebo zkrat nesmí mít za následek 

ztrátu synchronismu mezi jednotlivými zdroji pracujících do elektrizační soustavy. Musíme na 
tyto stavy nastavit meze statické a dynamické stability chodu sítě. Ztrátou synchronismu se 
můžou generátory začít neomezeně vzájemně pohybovat, jejich rotory se mohou urychlovat nebo 
zpomalovat. Taková situace může vést k rozpadu celé soustavy, kdy alternátory začnou pracovat 
na vlastní frekvenci a ES se rozdělí do několika skupin, které jsou určeny výkonovou bilancí 
mezi zdroji a zátěží v dané lokalitě. [11] 

7.2 Optimalizace s důrazem na spolehlivost 
Jak bylo uvedeno, spolehlivostí chápeme schopnost elektroenergetických zařízení vydržet 

rázy na začátku přechodných jevů a následně tyto jevy utlumit a pomoci tak soustavě získat nový 
rovnovážný stav. Příslušné zařízení na takovýto provozní musí být dimenzováno a nesmí dojít 
jeho poškození.  

V naší práci se zaměříme na optimalizaci provozu generátorů PPC Červený mlýn. Sestrojíme 
provozní charakteristiky (P-Q diagramy) pro generátor parní i plynové turbíny. Na jehož základě 
stanovíme jejich spolehlivý provoz. 

7.2.1 Odvození provozního diagramu 
Odvození je provedeno v souladu s [4]. 

 Provozní diagram se odvozuje ze jmenovitých parametrů příslušného turbosoustrojí. 
Vycházíme z fázorového diagramu podle obr.7.1 kde jsou použity procentní jednotky 
jednotlivých veličin. Obrázek je jen orientační pro vytvoření představy ze které bude vycházet 
provozní P-Q diagram, který bude umístěn v příloze B. Při výpočtu zanedbáme činné odpory. 

Na obrázku 7.1 jsou použity následující 
veličiny: 

u�- poměrné jmenovité fázové napětí 

ı-̅ poměrný jmenovitý proud 

x	- podélná synchronní reaktance 

e�- elektromotorické napětí 

β- zátěžný úhel 

φ - fázový posun napětí a proudu 

Obrázek není ani v měřítku, je jen 
ilustrační. Důležitým úkolem toho znázornění 
je určení elektromotorického napětí 
indukovaného rotorem, pro které odvodíme 
vztah 7.1 na základě fázorového diagramu. 
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 e g ��u + sinφ ⋅ x	 ⋅ i)� + (cosφ ⋅ x	 ⋅ i)� (7.1) 

A jmenovitý zátěžný úhel vypočítáme dle vztahu 7.2. 

 β� = sin[� cosφ ⋅ i ⋅ x	e  (7.2) 

Následně sestrojíme provozní diagram P-Q pro turboalternátor parní turbíny. Výsledný 
diagram bude pro přehlednost práce uveden v příloze B1. P-Q diagram získáme, když všechny 
veličiny ve fázorovém diagramu 7.1 rozšíříme vztahem 7.3.  

 
ux	 (7.3) 

Po vynásobení elektromotorického napětí získáme vztah 7.4. 

 e ⋅ ux	 =
e ⋅ ux	  (7.4) 

Po vynásobení jmenovitého napětí obdržíme vztah 7.5. 

 u ⋅ ux	 =
u�x	 (7.5) 

Po rozšíření úbytku napětí na podélné synchronní reaktanci získáme vztah 7.6. 

 
x	 ⋅ i ⋅ ux	 = i ⋅ u = s� (7.6) 

Na základě provozního diagramu můžeme zjistit maximální jalový výkon, dodávaný do sítě. 
A to pomocí následující rovnice 7.7. 

 3456 = �1 + 2 ⋅ Þß ⋅ sinÌ + Þß� − 1Þß  (7.7) 

7.2.2 Provozní diagram turboalternátoru parní turbíny 
Příslušný P-Q diagram je v příloze B1. Vychází z fázorového diagramu 7.1 po uvedených 

úpravách jednotlivých veličin podle 7.3 až 7.6. Pro výpočet jednotlivých veličin využijeme 
uvedených vztahů. Na diagramu je vidět několik omezení. Když dodržíme tyto omezení a 
budeme se řídit PDS, bude generátor pracovat spolehlivě.  

Pracovní oblast tvoří hlavně I. kvadrant diagramu. Zde alternátor pracuje v přebuzeném stavu 
a dodává do sítě činný i jalový výkon. Shora je diagram omezen křivkou Kt, to je výkonové 
omezení dané maximálním výkonem turbíny pohánějící alternátor. Jelikož je to jmenovitý činný 
výkon alternátoru neprojeví se v diagramu omezení Ks, představuje ji kružnice jmenovitého 
zdánlivého výkonu s počátkem v souřadnicovém systému p,q.  

Obr. 7.1 Fázorový diagram turboalternátoru 
parní turbíny 
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Další omezení představuje mez statické stability Kst. Toto omezení se týká hlavně 
podbuzeného stavu, kdy by alternátor byl spotřebičem jalového výkonu. V případě, kdyby 
regulátor napětí měl pásmo necitlivosti (nereagoval by na malé změny svorkového napětí) platil 
by maximální zátěžný úhel βmax1 = 60°. Kdyby regulátor pásmo necitlivosti neměl, zátěžný úhel 
by mohl nabýt velikost 90°, tedy βmax2. 

V praxi musíme ještě dbát na omezení oteplením čelních částí statoru, způsobených 
zvětšením ztrát. Určení tohoto omezení je v praxi velice náročné a pro naši práci tuto hodnotu 
nemáme k dispozici, nebudeme ji tedy uvažovat. Pravdou však zůstává, že její hodnota se 
pohybuje za omezením statickou stabilitou hlavně u modernějších strojů, za což náš stroj můžeme 
považovat a můžeme ji zanedbat. 

Vzhledem k faktu, že parní turbína má jmenovitý mechanický výkon 21 MW a maximální 24 
MW, bude se vždy provozní stav alternátoru pohybovat v ohraničeném prostoru tlustou silnou 
čarou v provozním diagramu. A můžeme tedy jeho provoz považovat za spolehlivý. V praxi se 
bude muset stroj však provozovat s určitou výkonovou zálohou, kdyby v síti nastal zmíněný 
přechodný děj a bylo jej třeba na jeho utlumení. 

Vypočtené hodnoty provozního diagramu turboalternátoru parní turbíny tedy jsou: 

Veličina Procentní jednotky Skutečné hodnoty 

Elektromotorické napětí 2,92 p.j. 10,6	kV 

Jmenovitý zátěžný úhel 37,26° 37,26° 
Maximální dodávaný jalový výkon 86,95	p. j. 26,1	MVAr 

Obr. 7.2 Hodnoty provozního diagramu turboalternátoru parní turbíny 

Je zřejmé že nemůžeme provozovat turbínu na její maximální činný výkon po dlouhou dobu. 
Mohlo by dojít k rychlejšímu stárnutí a následně potřebných opravám. Budeme-li ji provozovat s 
konstantním výkonem blízkým jmenovitému, bude spolehlivě pracovat i generátor. A bude-li 
třeba činného výkonu, můžeme ji krátkodobě přetížit. Taky je třeba dbát pokynů dispečera 
distribuční soustavy. 

Kdyby byl na alternátor po většinu dobu provozu dodáván mechanický výkon cca 20 MW, 
provoz by byl spolehlivý i z hlediska náhlé změny výkonu v síti. Napětí v síti můžeme držet 
patřičnou regulací dodávaného jalového výkonu pomocí budícího napětí až do hranice 26,1 
MVAr. A tím regulovat i ztráty na vedeních. 

7.2.3 Provozní diagram turboalternátoru plynové turbíny 
Neznalost přesné hodnoty podélné synchronní reaktance bude mít za následek sestrojení 

nepřesné provozní charakteristiky. Po domluvě s vedoucím práce ji budeme uvažovat 180%. Její 
nepřesná hodnota ovlivní zejména vnitřní elektromotorické napětí alternátoru. Při sestrojování 
charakteristiky budeme postupovat obdobně jako u charakteristiky alternátoru parní turbíny. 
Diagram je uveden v příloze B2. 

 

 

 



 Optimalizace vyvedení výkonu 

 

69

Veličina Procentní jednotky Skutečné hodnoty 

Elektromotorické napětí 2,53 p.j. 15,34	kV 

Jmenovitý zátěžný úhel 37,26° 34,7° 
Maximální dodávaný jalový výkon 84,9	p. j. 74,4	MVAr 

Obr. 7.3 Hodnoty provozního diagramu turboalternátoru plynové turbíny 

Dle sestrojeného provozního diagramu generátor může pracovat i s větší jmenovitým činným 
výkonem, protože výkon na hřídeli turbíny je o 1 MW větší. Pro spolehlivý provoz bychom však 
doporučili výkon kolem jmenovitého výkonu turbíny, tedy cca 61 MW. Při tomto výkonu bude 
generátor pracovat s 10MW zálohou, což je velice příznivé pro vyrovnávání výkonové 
nerovnováhy v síti.  

7.3 Vliv na napětí v síti 
Změna napětí v síti díky připojenému zdroji se modeluje pomocí výpočtu ustáleného chodu 

sítě. Pro výpočet je nutno znát velké množství dat. Zejména parametry vedení mezi jednotlivými 
uzly energetické sítě, do které zdroj pracuje a okamžité výkonové bilance v jednotlivých uzlech. 
Tyto data se autorovi bohužel nepodařilo sehnat a není tak možné sestavit model sítě a následně 
provést výpočet ustáleného chodu. 

Kdyby byly data k dispozici, byl by vytvořen model sítě bez zdroje, jehož vliv na napětí v 
síti uvažujeme a spuštěn výpočet ustáleného chodu sítě. Následně by jsme připojili zdroj a 
spustili výpočet znovu. Napěťové diference by byly zaznamenány a následně vyhodnoceny. 
Podle PPDS [14] se napětí v uzlu, do kterého zdroj pracuje, na hladině napětí 110 kV nesmí 
zvýšit o 2%.  

7.4 Další aspekty spolehlivosti 
Generátory pracují do sítě přes výkonové transformátory. Ty mají přepínač odboček bez 

zatížení. Oba transformátory mají možnost nastavení odboček na straně vyššího napětí o 5%. Pro 
spolehlivý provoz by autor doporučil nechat přepínač odboček na jmenovité hodnotě, tedy 121 
kV. Vedení mezi hlavní rozvodnou elektrárny a rozvodnami distribuční sítě nevykazují velké 
hodnoty podélné impedance. Úbytek napětí tedy nebude nikterak markantní, aby na začátku 
vedení muselo být zvyšováno napětí pomocí přepínače odboček.  

Co se týče vedení výkonu pomocí kabelového vedení, nesmí být překročena jeho přenosová 
schopnost. Jelikož neznáme plánovaný provoz do sítě, konkrétně, zda bude elektrárna pracovat 
pouze do rozvodny IBC Příkop nebo do Medlánek, musíme uvažovat případ, kdy budou oba 
generátory pracovat do rozvodny, do které vede slabší vedení, tedy do Medlánek. Vedení 630 
mm2 má při uložení v zemi přenosovou kapacitu 129 MVA. Když sečteme jmenovité zdánlivé 
výkony obou generátorů, dostaneme hodnotu 117,5 MVA. Při uvažování vlastní spotřeby 
elektrárny se dodávaný výkon ještě sníží a vedení je tedy schopno takový výkon bez problému 
přenést. Silnější vedení do IBC Příkop má logicky přenosovou kapacitu vyšší, konkrétně 166 
MVA, což nečiní nejmenší problémy při přenosu vyráběného výkonu daným vedením. 

 

  



 Závěr 

 

70

8 ZÁVĚR 
V první části práce pojednává o možnostech vyvedení elektrického výkonu z různých typů 

elektráren, zejména těch, které mají důležitou úlohu v elektrizační soustavě. Popisujeme vedení 
výkonu od svorek alternátoru až po vyvedení výkonu z elektrárny do elektrizační soustavy. 
Zejména jsou tepelné elektrárny obecně, jaderné a vodní. Tedy zdroje elektrické energie, které 
mají svým dodávaným výkonem majoritní zastoupení v elektrizační soustavě. 

Celkově je práce zaměřena na vyvedení výkonu z paroplynové elektrárny Červený Mlýn v 
Brně. Zabýváme se popisem vyvedení výkonu z generátorů do rozvoden IBC Příkop a Medlánky. 
Elektrickými zařízeními, které se podílejí na výrobě, transformaci a vedení výkonu. Jejich 
parametry jsou uvedeny v kapitole 3. Následuje výpočet zkratových poměrů na přípojnici 
elektrárny. Dalším tématem práce jsou elektrická vedení. Jsou popsány parametry vedení a ke 
konci kapitoly je pojednáno a výhodách a nevýhodách venkovních a kabelových vedení iz 
technického i ekonomického hlediska. Navazuje kapitola, podle autora asi nejzajímavější, o 
elektromagnetickém poli v okolí kabelového vedení 110 kV. V poslední kapitole se zabýváme 
optimalizací provozu elektrických zařízení z hlediska provozní spolehlivost zdroje a jeho vlivem 
na síť. 

Pro výpočet zkratových poměrů bylo užito metody ekvivalentního napěťového zdroje. Byly 
vypočteny zkratové impedance jednotlivých prvků zkratového obvodu. Uvažované zkratové 
obvody jsou uvedeny v příloze A. Vypočteny byly zkratové proudy třífázového symetrického a 
jednofázového zkratového proudu. S uvažovanými zkratovými výkony rozvoden IBC a 
Medlánky pro aktuální stav, jsou zkratové proudy vyšší, než při vyvedení výkonu pouze do 
Medlánek. Ale zkratová odolnost rozvodny 110 kV v elektrárně stále vyhovuje, podle tabulky 4.4 
a 4.5. Pro výhledový stav zkratových poměrů na hlavní přípojnici už však zkratová odolnost 
vyhovovat nebude, hlavně z hlediska jednofázového zkratového proudu. Je důležité podotknout 
že výpočet je zjednodušený, jelikož jsme nezjistili přesné parametry některých zařízení. Ale při 
přesném výpočtu, se podle autora, výsledné zkratové proudy nebudou lišit o více jak 500 A. 
Proto by bylo třeba rozvodnu zrekonstruovat nebo přijmou opatření pro omezení zkratových 
proudů, například zařazením dalšího vzduchového reaktoru na hlavní přípojnici. 

Při simulaci elektromagnetického pole kolem kabelového vedení jsme použili zjednodušený 
model. Avšak pro představu a návrhu opatření bude vytvořený model postačující. Byla provedena 
statická analýza, kde jsme se zajímaly o magnetickou indukci a intenzitu magnetického pole. 
Podle statické analýzy jsme zjistily, že hodnoty magnetické indukce v těsné blízkosti vedení se 
pohybují v řádech tisícin, což hodnota relativně nízká. Při uvažování daného proudu jsme ani 
vysoké hodnoty neočekávali. Statická analýza nám pouze pomohla k představě o hodnotě 
magnetické indukce. Z těchto hodnot však nejsme schopni provést výpočet rušivých napětí, 
protože podle Faradayova zákona potřebujeme časovou změnu magnetické indukce pro indukci 
napětí, proto jsme provedli harmonickou analýzu. 

Harmonická analýza byla provedena na stejném modelu. Při harmonické analýze je uvažován 
průběh proudu v jedné jeho periodě pro všechny tři fáze s natočením fází 120°. Pro každý časový 
okamžik pěti elektrických stupňů je vypočtena magnetická indukce v okolí vedení pro různé 
vzdálenosti. Následně z časového průběhu magnetické indukce bylo vypočteno rušivé napětí, 
které by se indukovalo ve vodiči o průřezu 95 mm2 ve vzdálenosti 120mm (obr. 6.12), 200mm 
(obr. 6.13) a 300mm (obr. 6.14). Podle amplitudy rušivého napětí můžeme soudit, že rušivé 
napětí v dané simulaci není nebezpečné pro silové vodiče na hladině 230V. Pro datové vodiče v 
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jeho blízkosti už by magnetické pole mohlo mít negativní vliv na průběh napětí ve vodiči. 
Nicméně na odstranění tohoto jevu stačí datový vodič vzdálit od vedení 110 kV nejméně na 
300mm, kde už rušivé napětí má mnohem menší hodnotu v závislosti na jeho průřezu. Datové 
vodiče však mají malé průřezy a je tedy možné je instalovat blíže. 

Pro daný model, protékaný proudem při bezporuchovém stavu, bude stačit vodiče umístit do 
dostatečné vzdálenosti. Nebude-li to možné, díky uspořádání kabelové trasy, doporučujeme 
vodiče umístit do ochranného obalu z vodivého materiálu, který poslouží jako dodatečné stínění. 
Avšak musíme mít na paměti i poruchové stavy, kdy vedením může protékat několikanásobně 
vyšší proud s daleko rychlejší časovou změnou. Tato situace nebyla předmětem simulace, tak 
nemáme relevantní data, na základě kterých by bylo možno navrhnout příslušná opatření. 
Nicméně si autor dovolí navrhnout opatření, které spočívá v umístění silových vodičů minimálně 
do vzdálenosti 150 až 200mm od vedení 110kV a datové vodiče nejméně 400mm. Kdyby toto 
prostorové uspořádání nebylo možné, bude třeba vodiče instalovat do vodivých ochranných 
obálek, které budou fungovat jako dodatečné stínění a toto stínění několikrát uzemnit po celé 
délce souběhu vodičů. 

Další skutečností, kterou je nutno vyzdvihnout, je diference ve statickém modelu a 
harmonickém modelu magnetické indukce. Jednak magnetická indukce při harmonické analýze 
nabývá nižších hodnot a jednak je patrná změna modelu oproti statické analýze. Při pohledu na 
výsledek statické analýzy pro maximální hodnoty proudů na obrázku 6.6 a video vytvořené na 
základě harmonické analýzy zjistíme, že nikdy nebude situace stejná. Tuto skutečnost má za 
následek indukce vířivých proudů ve stínění vodičů kabelového vedení, s níž statická analýza 
nepočítá. Indukcí vířivých proudů ve stínění kabelů se vytvoří kolem stínění magnetické pole, 
které má tlumící účinek pro magnetické pole vytvořené proudem tekoucím v jádře kabelu. A 
výsledné pole je více zeslabeno, tudíž má magnetická indukce v okolí kabelu menší hodnoty a je 
pole je deformováno podle videa. 

V poslední části práce se zabýváme optimalizací provozních stavů z hlediska jejich 
spolehlivosti. Optimalizaci provádíme z hlediska napěťové a výkonové stability chodu sítě. Když 
by v síti nastala náhlá změna výkonu nebo napětí, musí zdroj být provozován tak, aby při této 
změně byl jeho provoz spolehlivý a pomohl tak síti s utlumením změny a přechodu sítě do 
nového rovnovážného stavu. Z tohoto hlediska musí být zdroje provozovány s určitou výkonovou 
zálohou činného i jalového výkonu. V případě výkonové nerovnosti, bude potřeba činný výkon a 
při napěťové změně sítě, zdroje musí být schopny tuto změnu kompenzovat změnou jalového 
výkonu. 

V případě parní turbíny jsme doporučujeme provozovat alternátor na výkonu cca 20MW při 
jmenovitém účiníku, turboalternátor pak pracuje se zálohou činného výkonu 4MW a při uvážení 
maximálního dodávaného jalového výkonu 26,1MVAr je regulační rozsah dostačující pro 
spolehlivý provoz. V případě plynové turbíny doporučujeme provozovat alternátor s činným 
výkonem cca 60MW, což poskytne podle P-Q diagramu 11MW výkonové zálohy. Maximální 
jalový výkon může generátor dodávat až do hodnoty 74,4MVAr. Obecně by se alternátory měli 
provozovat v přebuzeném stavu, aby do sítě jalový výkon dodávaly, nikoli ho odebíraly. 

Posledním bodem zadání bylo vyšetřit vliv zdroje na napětí v síti. Bohužel se autorovi 
nepodařilo zajistit potřebné podklady pro splnění tohoto úkolu.  

Celkově autor považuje přínos této práce hlavně ze dvou hledisek. Prvním, asi 
nejdůležitějším je model elektromagnetického pole kolem kabelového vedení, zejména potom 
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vytvořené video, které znázorňuje průběh magnetické indukce v okolí kabelového vedení. A 
druhým je fakt, že na základě výpočtu zkratových poměrů na hlavní přípojnici bude třeba provést 
přesný výpočet zkratových poměrů nejen pro aktuální stav, ale hlavně pro výhledový stav. 
Zvýšením zkratových výkonů v rozvodnách se zvýší hodnoty zkratových proudů. Tyto hodnoty 
zkratových proudů mohou ohrozit zařízení nejen hlavní rozvodny a celkově tak snížit 
spolehlivost provozu elektrárny červený mlýn.  

A posledním přínosem práce je spíše osobní přínos autorovi. Při zjišťování různých pokladů 
důležitých pro vypracování, hlavně části o výpočtu zkratových poměrů, se autor seznámil s 
filosofií fungování distributora elektrické energie v okolí Brna a s topologií energetické soustavy. 
A v poslední řadě s ochotou energetických koncernů sdílet data se studenty.  

Posledním odstavcem práce bych chtěl vyjádřit díky vedoucímu práce, panu Doc. Ing. 
Antonínu Matouškovi Csc., za účinnou, pedagogickou a odbornou a další cenné rady při 
zpracovávání diplomové práce. A panu Ing. Jiřímu Valentovi Ph.D. za spolupráci při vytváření 
modelu magnetického pole a vysvětlení všech dotazů. 
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PŘÍLOHY  

Příloha A – Schémata zkratových obvod

Příloha A1 - Zkratový obvod

Přílohy 

Schémata zkratových obvodů 

Zkratový obvod 

74

 



 Přílohy 

 

75

Příloha A2 - Náhradní schéma zkratu - letní provoz + výpočtové zkratové 
impedance 

Výpočet je proveden pomocí software MATLAB. Soubory m-file jsou v netextové části 
elektronicky odevzdaných souborů diplomové práce, v adresáři zkrat.dir. Pro výpočet zkratových 
poměrů pro letní provoz, je nutné otevřít skript zkrat_leto.m a spustit. Skript si automaticky 
zavolá kořenový soubor zkrat.m, kde jsou vypočítány parametry prvků zkratového obvodu. 

Sousledná a zpětná složka                                 Netočivá složka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sousledná složka zkratové impedance: 

àáýâã�äåæç)
��) g �0,0005 + è0,0322)	³. è. 
Zpětná složka zkratové impedance: 

àáýâã�äåæç)��) g �0,0005 + è0,0322)	³. è. 
Netočivá složka zkratové impedance: 

àáýâã�äåæç)��) g �0,0017 + è0,0159)	³. è. 
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Příloha A2 - Náhradní schéma zkratu – zimní provoz + výpočtové zkratové 
impedance  
Pro výpočet zkratových poměrů pro zimní provoz, je nutné otevřít soubor zkrat_zima.m a spustit. 
Skript si automaticky zavolá kořenový soubor zkrat.m, kde jsou vypočítány parametry prvků 
zkratového obvodu. 

Sousledná a zpětná složka                             Netočivá složka 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sousledná složka zkratové impedance: 

àáýâã�éêëì)
��) g �0,0006 + è0,0289)	³. è. 
Zpětná složka zkratové impedance: 

àáýâã�éêëì)��) g �0,0006 + è0,0291)	³. è. 
Netočivá složka zkratové impedance: 

àáýâã�éêëì)��) g �0,0013 + è0,0136)	³. è. 



 

 

Příloha B - Provozní P

Příloha B1 - Turboalternátor parní turbíny

Měřítko: 10%	 g 	1	cm
I} g 2749A, vztažný výkon 

Přílohy 

Provozní P-Q diagramy turboalternátorů

Turboalternátor parní turbíny  

cm, vztažné napětí U} g í
√� g

&,�⋅��Ç
√� g 3637

, vztažný výkon vw g 3 ⋅ {w ⋅ �w g 3 ⋅ 3637,3 ⋅ 2749 ≅ 30	xyz
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Q diagramy turboalternátorů 

3637,3	V, vztažný proud 

xyz 



 

 

Příloha B2 - turboalternátor plynové turbíny

Měřítko: 10%	 g 	1	cm
I} g 2749A, vztažný výkon 

 

Přílohy 

ernátor plynové turbíny 

cm, vztažné napětí U} g í
√� g

&,�⋅��Ç
√� g 3637

, vztažný výkon vw g 3 ⋅ {w ⋅ �w g 3 ⋅ 3637,3 ⋅ 2749 ≅ 30	xyz
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3637,3	V, vztažný proud 

xyz 


