
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 

ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION 

DEPARTMENT OF POWER ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING 

 

 

 

 

 

PŮSOBENÍ SEKUNDÁRNÍCH ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ NA 

OTEPLENÍ SKŘÍNĚ ROZVÁDĚČE 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 

AUTOR PRÁCE   Bc. PAVEL DOBIÁŠ 
AUTHOR 

 

BRNO 2016 

 



 



 



Abstrakt 

Tato práce se zabývá oteplením vybraných částí rozváděče nn. V teoretické části je popsána 

fyzikální podstata a základní mechanismy sdílení tepla. Dále je uveden možný vliv zvýšené teploty 

na přístroje uvnitř rozváděče. Práce je zadána firmou ABB s.r.o., proto je další část věnována 

rozváděčům systému MNS, které jsou vyráběny v souladu s normou IEC 61439-1. V praktické 

části je proveden výpočet oteplení vybraných částí rozváděče dle normy IEC 60890. Pro stejné 

části rozváděče byl vytvořen model v programu SOLIDWORKS Flow Simulation a provedena 

teplotní simulace. Následně jsou porovnány hodnoty dovolených oteplení s výsledky získanými 

simulacemi. V poslední části práce jsou uvedeny možnosti výpočtu oteplení v softwaru EPLAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This master's thesis deals with the temperature-rise of selected parts of the low-voltage switchgear. 

The theoretical part describes the physical principles and the basic mechanisms of heat transfer. 

The next part describes the possible effect of elevated temperature on the device inside the 

switchgear. The master's thesis is awarded by ABB Ltd., so another part is dedicated to MNS 

switchgear. The following part describes the permitted limit of temperature-rise of switchgear in 

accordance with IEC 61439-1. In the practical part is a calculation temperature-rise of selected 

part of switchgear based on IEC 60890. Model in SOLIDWORKS Flow Simulation was created 

for the same part of the switchgear and thermal analysis was performed. The values of allowable 

temperature rise of individual parts are compared with the results obtained by calculations and 

simulations. In the last part is verified the possibility of calculating the temperature-rise in the 

EPLAN software. 
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ÚVOD 
Elektrické rozváděče v sobě sdružují množství spínacích, ochranných, řídících, měřících a 

dalších přístrojů. Z rozváděče jsou pak vyvedeny signály k výstupním obvodům a spotřebičům. 

Rozváděče mohou být umístěny takřka kdekoli. Jejich provedení může být uzpůsobeno pro 

venkovní nebo vnitřní instalace, umístění v rozvodnách nebo průmyslových objektech. 

Samostatnou kapitolou jsou rozváděče umístěné v obytných budovách, které mohou být snadno 

přístupné osobám bez elektrotechnické kvalifikace. Vzhledem k tomu je nutné chránit okolí a 

především osoby před nebezpečným dotykem živých částí. Zároveň je třeba chránit přístroje uvnitř 

rozváděče vůči vnějším vlivům. Proto se přístroje a všechny komponenty rozváděče umisťují do 

krytů, ty jsou nejčastěji uzavřené a neprodyšné, aby dovnitř nepronikla voda, prach a další 

nečistoty. Kryty zároveň brání náhodnému dotyku živých částí. Dále je snaha dělat rozváděče co 

nejmenší. Mohou pro to být různé důvody. Ekonomické - vzhledem ke spotřebě materiálu, nebo 

snaha zastavět co nejmenší plochu. Tyto aspekty vedou k jednomu zásadnímu problému, který je 

často opomíjen a to je zvýšená teplota uvnitř rozváděče.  

Průchodem elektrického proudu vodivým materiálem vznikají tepelné ztráty. Teplo které takto 

vznikne ve vodiči, se částečně spotřebuje na zvýšení jeho teploty a částečně je odvedeno do okolí. 

Uzavřené kryty však brání cirkulaci vzduchu uvnitř rozváděče a tím může docházet k přehřívání 

přístrojů, kabelů a dalších částí rozváděče. Zvýšená teplota má negativní vliv na jejich životnost. 

V kritickém případě může vysoká teplota ovlivnit i správnou funkci jednotlivých prvků. Proto je 

nutné oteplení uvnitř rozváděče nepodceňovat a věnovat mu patřičnou pozornost. Existuje několik 

možností jak oteplení uvnitř rozváděče zjistit. Nejpřesnější je provedení typové oteplovací 

zkoušky. Jedná se ale o časově a finančně velmi náročnou metodu. Proto se stále častěji přistupuje 

k využití výpočetní techniky, kde je možné na modelu rozváděče simulovat průběhy oteplení, 

cirkulaci vzduchu a další děje. Simulací oteplení uvnitř rozváděče pomocí počítačového modelu se 

zabývá i tato práce. Protože je tato práce zadána firmou ABB s. r. o., budou v této práci ověřeny i 

možnosti výpočtu oteplení v software EPLAN Electric P8, který je v této firmě využíván jako 

hlavní nástroj pro tvorbu technické dokumentace. 
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1 SDÍLENÍ TEPLA 
Teplo je část vnitřní energie, která se vymění mezi systémem a jeho okolím v důsledku 

teplotního rozdílu mezi nimi. Právě proto, že závisí na vzájemné interakci mezi soustavou s okolím, 

není teplo stavová veličina. Teplo může být předáváno ze systému do okolí za předpokladu, že 

teplota systému je vyšší než teplota okolí. Nebo může být přijímané z okolí do systému, pokud je 

teplota systému nižší než teplota okolí [1]. 

Teplota je stavová veličina, která charakterizuje tepelný stav určitého systému. Kdežto teplo 

souvisí s energetickým stavem systému, proto je nutné tyto dva pojmy zřetelně odlišovat a 

nezaměňovat je. Teplota tělesa může být teoreticky libovolně vysoká. Zdola je však omezena tzv. 

absolutní nulou, ta odpovídá nule na Kelvinově stupnici. Absolutní nula je taková teplota, při které 

ustává pohyb všech částic. Na rychlosti pohybu částic a jejich srážkách je závislá právě teplota 

tělesa. Čím je pohyb částic rychlejší, srážek přibývá a teplota tělesa je vyšší. Pokud tedy ke srážkám 

nedochází, žádné teplo se nevytváří a těleso má teplotu 0 K. Jak již bylo zmíněno, základním 

měřítkem pro určování teploty je Kelvinova stupnice. V běžném životě, často i v technické praxi, 

je pro určování teploty používanější stupnice Celsiova. Údaj o teplotě v Celsiově stupnici se měří 

ve stupních. Jeden Celsiův stupeň je stejně velký jako jeden kelvin. Mezi Celsiovou stupnicí a 

základní stupnicí v kelvinech pak platí známý vztah 

 𝑇𝐶 = 𝑇 − 275,15 [°𝐶] (1.1)  

kde TC je teplota ve stupních celsia a T je teplota v kelvinech, též termodynamická teplota [1] 

[2]. 

 V některých státech (např. v USA) je používána Fahrenheitova stupnice. Jeden Fahrenheitův 

stupeň je menší než Celsiův stupeň a Fahrenheitova stupnice má i jinou hodnotu nuly. Převodní 

vztah mezi oběma stupnicemi je 

 𝑇𝐹 =
9

5
· 𝑇𝐶 + 32 [𝐹] (1.2)  

kde TF je Fahrenheitova teplota [1]. 

Přenos tepla mezi různými systémy je velice složitý děj. V obecném případě dochází k přenosu 

tepelné energie společným působením tří základních druhů sdílení tepla. Vedením, prouděním a 

sáláním (zářením) [1]. 

1.1 Přenos tepla vedením - kondukce 

Přenos tepla vedením spočívá v pohybu elementárních částic hmoty. V kovech jde o difúzi 

volných elektronů, v dielektricky pevných tělesech a kapalinách o pružné vlnění. V plynech vedení 

tepla probíhá difúzí molekul a atomů. K přenosu tepla vedením dochází nejčastěji v pevných 

tělesech [2]. 

Základním zákonem vedení tepla je Fourierův zákon. Ten udává vztah mezi hustotou 

tepelného toku a teplotním gradientem 

 𝑞 = −𝜆 · 𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑡) [𝑊 ∙ 𝑚−2] (1.3)  

Teplotní gradient je vektor udávající změnu teploty ve směru k izometrickému povrchu. 

Izometrickým povrchem se rozumí množina bodů o stejné teplotě. Kladné znaménko značí 

vzrůstající teplotu, záporné znaménko pokles teploty. 
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 𝑔𝑟𝑎𝑑(𝜗) = lim
𝑛→0

Δ𝜗

Δ𝑛
=

𝜕𝜗

𝜕𝑛
 [𝐾 ∙ 𝑚−1] (1.4)  

Tepelný tok Q je množství tepla přenesené za jednotku času 

 𝑄 =
𝑑𝑄

𝑑𝑡
 [𝑊] (1.5)  

Tepelný tok vztažený na jednotku plochy je hustota tepelného toku q 

 𝑞 =
𝑑𝑄

𝑑𝑆
 [𝑊 ∙ 𝑚−2] (1.6)  

Homogenní rovinnou stěnou, jejíž povrchy mají různou teplotu, pak podle Fourierova zákona 

prochází teplo 

 𝑄 = 𝜆
𝜗𝑠1 − 𝜗𝑠2

𝑙
𝑆 [𝑊] (1.7)  

kde λ je součinitel tepelné vodivosti materiálu [W·m-1·K-1]; ϑs1, ϑs2 jsou teploty povrchů stěny 

(časově neměnné) [°C]; l je tloušťka stěny [m]; S je povrch stěny [m2] [2]. 

 

Obr. 1.1 Přestup tepla rovinnou stěnou [2] 

Součinitel tepelné vodivosti λ (neboli tepelná vodivost) závisí na druhu látky a mění se 

s teplotou. Nejvyšší tepelnou vodivost mají kovy, λ = (2,3-420) W·m-1·K-1, se vzrůstající teplotou 

klesá. U kapalin se součinitel tepelné vodivosti pohybuje v rozmezí λ = (0,1-0,7) W·m-1·K-1, 

s výjimkou glycerolu a vody s rostoucí teplotou klesá. U plynů má tepelná vodivost hodnotu 

λ = (0,006-0,2) W·m-1·K-1 a se vzrůstající teplotou roste. Uvedené hodnoty tepelné vodivosti jsou 

přibližné a odpovídají teplotě 20 °C při běžném atmosférickém tlaku [2]. 

1.2 Přenos tepla prouděním - konvekce 

Přenos tepla prouděním je charakterizován vnějším pohybem hmotného prostředí, což je 

možné pouze u kapalin a plynů (obecně tekutin). Samostatný přenos tepla prouděním v podstatě 

není možný, protože uvnitř proudící tekutiny a na rozhraní mezi tekutinou a pevným tělesem je 

teplo přenášeno vedením. Přenos tepla mezi tekutinou a pevným tělesem při jejich přímém styku 

se nazývá přestup tepla. Pro určení tepelného toku se využívá Newtonova rovnice [2]. 
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Newtonova rovnice pro chlazení tekutiny 

 𝑄 = 𝛼 · (𝜗𝑓 − 𝜗𝑠) · 𝑆 [𝑊] (1.8)  

Newtonova rovnice pro ohřev tekutiny 

 𝑄 = 𝛼 · (𝜗𝑠 − 𝜗𝑓) · 𝑆 [𝑊] (1.9)  

 kde α je součinitel přestupu tepla [W·m-2·K-1]; 𝜗f je teplota tekutiny [°C]; 𝜗s je teplota pevného 

tělesa [°C]; S je teplosměnný povrch [m2] [2]. 

Součinitel přestupu tepla je závislý na fyzikálních charakteristikách tekutiny, na teplotě 

tekutiny a tělesa, tvaru obtékaného tělesa a směru proudění tekutiny. Pro konkrétní případy je dán 

především rychlostí proudění tekutiny. Nejnižší hodnotu má součinitel přestupu tepla při přirozené 

konvekci. To znamená, že k pohybu tekutiny dochází pouze v důsledku rozdílných teplot povrchu 

tělesa a tekutiny. Je-li pohyb tekutiny vyvolán vnějším zdrojem, jedná se o vynucenou konvekci. 

Vysokých hodnot dosahuje součinitel přestupu tepla zejména při změnách skupenství (např. var 

kapalin, kondenzace par) [2]. 

1.3 Přenos tepla zářením - radiace 

Pro přenos tepla sáláním není nutné, na rozdíl od přenosu tepla kondukcí a konvekcí, hmotné 

prostředí. Přenos se totiž uskutečňuje prostřednictvím elektromagnetických vln, které vznikají 

v důsledku tepelného stavu těles. Tyto vlny při dopadu na jiné těleso mění část své energie zpět na 

energii tepelnou, část vln je tělesem odražena a část tělesem prochází [2].  

Vyzařovaná energie z tělesa je velmi závislá na jeho teplotě. S rostoucí teplotou tělesa 

vyzařovaná energie prudce stoupá. Intenzita vyzařování je dána Stefan-Boltzmannovým zákonem 

 𝐸 = 𝜀 · 𝜎 · 𝑇4 [𝑊 ∙ 𝑚−2] (1.10)  

kde ε je experimentálně určený emisní součinitel (emisivita povrchu); σ je Stefan-

Boltzmannova konstanta σ = 5,6703·10-8 [W·m-2·K-4], T je absolutní teplota povrchu tělesa [K] [1]. 

Hodnota emisivity povrchu tělesa může nabývat hodnot 0 < ε < 1. Nejnižší hodnotu mají 

zrcadlově leštěné povrchy (ε = 0,02 - 0,06). Naopak nejvyšší hodnotu emisivity mají drsné tmavé 

povrchy, ale i olejové barvy nebo porcelán (ε = 0,82 - 0,96). Těleso s emisivitou ε = 1 se nazývá 

absolutně černé těleso a jedná se pouze o teoretický model. Takové těleso by všechnu dopadající 

energii pohltilo, žádná energie by nebyla odrazem nebo rozptylem předávána do okolí [1]. 

Přenos tepla zářením je složitý děj a výsledná tepelná bilance určitého tělesa je dána vlastním 

vyzařováním, pohlceným zářením vyvolaného jinými tělesy a zářivé energie odražené. Výsledný 

zářivý tok vyzářený povrchem tělesa do okolí lze určit pomocí vztahu 

 𝑄𝐸 = 𝜀 · 𝜎 · (𝑇4 − 𝑇0
4) · 𝑆 [𝑊 ∙ 𝑚−2] (1.11)  

kde T0 je teplota okolí [K] [2].  
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2 TEPLO A ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE 
V této kapitole je stručně popsán vznik tepla v elektrických přístrojích. Dále vliv zvýšené 

teploty na vybrané prvky nacházející se uvnitř rozváděče, zejména na elektroizolační materiály, 

elektronické obvody a jistící přístroje. 

2.1 Vznik tepla v elektrických přístrojích 

Ve všech elektrických přístrojích a strojích při provozu vznikají ztráty výkonu. Obecně lze 

rozdělit ztráty na následující typy 

 Joulovy ztráty 

 Ztráty vířivými proudy 

 Hysterezní ztráty 

 Dielektrické ztráty 

 Ztráty způsobené výboji 

V elektrických přístrojích jsou nejvýznamnější ztráty Joulovy, způsobeny průchodem proudu 

vodičem. Takto vzniklé ztráty (ztrátový výkon) vznikají v každém časovém okamžiku, kdy proud 

vodičem protéká a lze je popsat rovnicí tepelné rovnováhy 

 𝑅 · 𝐼2𝑑𝑡 = 𝛼0 · 𝐴 · 𝛥𝜗𝑑𝑡 + 𝑐𝑣 · 𝑉𝑑𝜗 (2.1)  

kde R je odpor vodiče [Ω], I je konstantní hodnota proudu [A], t je čas [s], A je povrch vodiče 

[m2], Δϑ je oteplení vodiče [K], cv je měrná tepelná kapacita [J·kg-1·K-1], V je objem vodiče [m3] 

[8]. 

Levá část rovnice popisuje teplo (příkon) vznikající v tělese (vodiči). Pravá část rovnice má 

dvě části. První část představuje teplo které je povrchem tělesa odvedeno do okolí. Druhá část 

představuje teplo, které zvyšuje teplotu tělesa o hodnotu dϑ. Řešením rovnice je vztah popisující 

průběh okamžitého oteplení [8]. 

 𝛥𝜗 =
𝑅 · 𝐼2

𝛼0 · 𝐴
· (1 − 𝑒

−
𝛼0·𝐴
𝑐𝑣·𝑉

·𝑡
) = 𝛥𝜗𝑚𝑎𝑥 · (1 − 𝑒−

𝑡
𝜏) (2.2)  

Z rovnice je zřejmé, že průběh oteplení má exponenciální charakter. Za nekonečně dlouhou 

dobu pak těleso dosáhne maximálního oteplení, tedy teplené rovnováhy. V tomto stavu se již 

nezvyšuje teplota tělesa a všechno vznikající teplo je odváděno povrchem tělesa do okolí. Časová 

konstanta τ je doba, za kterou by těleso dosáhlo ustálené teploty, pokud by nedocházelo k odvodu 

tepla jeho povrchem do okolí. Ochlazování tělesa má obdobný průběh s tím rozdílem, že oteplení 

exponenciálně klesá. Průběh ochlazování tělesa lze popsat rovnicí [8]. 

 𝛥𝜗 =
𝑅 · 𝐼2

𝛼0 · 𝐴
· 𝑒

−
𝛼0·𝐴
𝑐𝑣·𝑉

·𝑡
= 𝛥𝜗𝑚𝑎𝑥 · 𝑒−

𝑡
𝜏 (2.3)  

Obecný průběhu oteplování a ochlazování je zobrazen na obr. 2.1.  
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Obr. 2.1 Obecný průběh oteplování a ochlazování těles [8] 

2.2 Vliv zvýšené teploty na elektroizolační materiál 

Kryty přístrojů uvnitř rozváděče, izolace vodičů a další prvky v rozváděči jsou většinou 

z elektroizolačního materiálu. Elektroizolačním materiálem se rozumí pevná nebo kapalná látka se 

zanedbatelnou elektrickou vodivostí, používaná v elektrických zařízeních k oddělení vodivých 

částí s různým elektrickým potenciálem. Odolnost materiálů vůči teplotě udává tepelná třída [15].  

Tepelná třída elektroizolačního materiálu je označení, které odpovídá doporučené maximální 

teplotě při nepřetržitém provozu [15]. Tepelné třídy a jim přiřazené písemné značení je uvedeno 

v tab. 2.1. 

Tab. 2.1 Tepelné třídy elektroizolačních materiálů [16] 

Třída izolace Tepelná třída [°C] Příklad materiálů 

Y 90 
organické materiály + impregnace (šelak, asfalt, olej), bukové 

dřevo, polyvinylchlorid 

A 105 bavlna, papír, textilie a podobné látky + impregnace 

E 120 tvrzený papír, tvrzená tkanina + impregnace 

B 130 
anorganické materiály, skleněná vlákna, azbest + pojivo na 

bázi epoxidů a pryskyřic 

F 155 
skleněná vlákna, slídový papír, PET fólie, aramidový papír a 

epoxidové pryskyřice 

H 180 anorganické látky + silikonové pojivo 

N 200 
anorganické látky nebo jejich kombinace s anorganickým 

pojivem nebo bez něho 
R 220 

- > 250 

Z dlouhodobého hlediska má zvýšená teplota negativní vliv zejména na životnost 

elektroizolačních materiálů. Pro posuzování životnosti elektroizolačního materiálu v závislosti na 

teplotě se používají tyto definice: 

 Čára životnosti – diagram stárnutí izolace 

 Tepelný index TI – hodnota odpovídající teplotě v °C, odvozená z čáry životnosti pro 

čas (nejčastěji) 20 000 hodin 
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 Relativní tepelný index RTI – index zkoušeného materiálu získaný z času známého 

tepelného indexu materiálu, jsou-li v porovnávací zkoušce vystaveny stejnému stárnutí 

a diagnostickým postupům 

 Poloviční interval HIC – číslo v °C vyjadřující degradaci materiálu v polovině času 

potřebného k dosažení kritéria degradace při TI nebo RTI [14] 

2.3 Tepelné vlastnosti elektronických obvodů 

Stále častěji se v rozváděčích objevují přístroje obsahující jeden nebo více elektronických 

obvodů. Elektronické obvody se nejčastěji skládají z polovodičových součástek, rezistorů, 

kondenzátorů apod. Mezi polovodičové součástky se řadí např. tranzistory, diody, integrované 

obvody, tyristory a další. Rozsah dovolených teplot těchto součástek je dán zejména jejich 

konstrukcí a výchozím polovodičovým materiálem. Základním materiálem je nejčastěji křemík 

nebo germanium. Maximální dovolená teplota u součástek, v nichž se používá germanium, může 

být až 110 °C. U křemíkových součástek je to obvykle 125 až 200 °C [3].  

Rezistory se dělí podle přípustného ztrátového výkonu a podle materiálu, z kterého jsou 

vyrobeny. Povrch rezistoru nesmí překročit jistou maximální dovolenou teplotu, přesná hodnota 

této teploty ale není obecně stanovena. Odvod tepla z rezistoru lze provést všemi třemi obecně 

známými způsoby přenosu tepla. Běžně se rezistory do obvodu připojují pomocí svých vývodů. 

Největší část vznikajícího tepla v rezistoru je odváděna prouděním a sáláním. Zbytek tepla je 

odveden drátovými vývody. Tepelné charakteristiky, které výrobci nejčastěji uvádějí, udávají 

velikost ztrátového výkonu, kterým může být daný rezistor zatížen při určité teplotě okolí [3]. 

Příklad takové charakteristiky je na obr. 2.2. Odtud je zřejmé, že rezistor může být zatížen 

jmenovitým výkonem pouze do určité hodnoty teploty okolí. S rostoucí teplotou pak klesá výkon, 

kterým je možné rezistor zatížit. 

 
Obr. 2.2 Příklad tepelné charakteristiky rezistoru [3] 

Kondenzátory používané v elektronických obvodech jsou za normálních okolností zdrojem 

zanedbatelného ztrátového výkonu a jejich vlastnosti závisí zejména na použitém dielektriku. 

Nejběžnějšími materiály používanými jako dielektrikum jsou vzduch, papír, keramické hmoty, 

elektrolyt nebo sklo. Nejvyšší dovolené provozní teploty kondenzátorů určují výrobci a souvisí 

právě s použitým dielektrikem. Běžně se maximální dovolené teploty pohybují v rozsahu 40 až 150 

°C. V závislosti na použitém dielektriku pak může kondenzátor z hlediska tepleného stavu tvořit 

kritické místo celého obvodu [3].  
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2.4 Vliv teploty na jistící přístroje 

Zvýšená teplota v rozváděči může ovlivňovat zatížitelnost (jmenovitý proud) jistících 

přístrojů. Snížení zatížitelnosti malých jističů (MCB) ovlivňují dva faktory: okolní teplota a počet 

sousedních zařízení [4].  

Jmenovité hodnoty proudu miniaturních jističů se vždy vztahují k nějaké konkrétní okolní 

teplotě. V závislosti na velikosti okolní teploty se liší zatěžovací schopnost těchto jističů [4]. Na 

obr. 2.3 je uveden příklad vlivu okolní teploty na velikost zatížitelnosti (jmenovitého proudu) 

malého jističe se jmenovitým proudem 1 A při teplotě okolí 30 °C. Pro teploty nižší než 30 °C je 

možné pro tento konkrétní jistič uvažovat větší jmenovitý proud. Naopak pro teploty vyšší než 

30 °C je nutné uvažovat nižší jmenovitý proud. 

 
Obr. 2.3 Vliv okolní teploty na jmenovitý proud jističe S201-C1 NA [4] 

Druhým faktorem, který může ovlivňovat zatížitelnost jistícího přístroje, je umístění více 

přístrojů vedle sebe. Čím více zařízení je umístěno vedle sebe, tím více klesá možná zatížitelnost 

jističe. Příklad snižování jmenovitého proudu jističe S201-C1 NA v závislosti na počtu sousedních 

zařízení je uveden v následující tabulce. 

Tab. 2.2 Vliv počtu sousedících zařízení na jmenovitý proud jističe S201-C1 NA [4] 

Počet sousedících zařízení 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fm faktor 1 0,95 0,9 0,86 0,82 0,795 0,78 0,77 0,76 

Příklad snížení zatížitelnosti jističe S201-C1 NA při teplotě okolí 40 °C a 3 sousedících 

zařízeních: Vlivem okolní teploty je jmenovitý proud snížen z hodnoty 1 A (platí pro 30 °C) na 

hodnotu In1 = 0,94 A. Vlivem sousedících zařízení je jmenovitý proud snížen na 

hodnotu In2 = In1·Fm = 0,94·0,9=0,846 A. 

Pro kompaktní jističe (MCCB) a vzduchové jističe (ACB) platí obdobné podmínky. Vždy je nutné 

pečlivě sledovat informace od výrobce uvedené v katalogu pro konkrétní přístroj. 
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2.5 Dílčí závěr 

Základními mechanismy sdílení tepla jsou: vedení, proudění a sálání. Přenos tepla 

v elektrickém rozváděči se uskutečňuje různou měrou každým z uvedených mechanismů. Teplo 

v rozváděči je generováno průchodem elektrického proudu ve vodiči. Takovým vodičem jsou 

v rozváděči nejčastěji přívodní kabely, sběrny, proudovodné dráhy elektrických přístrojů a dráty 

propojující jednotlivé přístroje. Rozváděče jsou často uzavřeny v téměř nepropustném krytu. Tím 

se omezuje odvod tepla z vnitřního prostoru a zvyšuje se teplota uvnitř rozváděče.  

Vysoká teplota má negativní vliv na použité elektroizolační materiály. Ty se dělí podle 

dovolené provozní teploty do několika tepelných tříd. Pro posuzování životnosti elektroizolačního 

materiálu v závislosti na teplotě slouží různé metody. Mezi ně patří např. čára životnosti nebo 

tepelný index. Dalším kritickým místem vzhledem k vysoké teplotě mohou být elektronické 

obvody. Elektronické obvody se skládají z velkého množství různých součástek, nejčastěji se jedná 

o polovodičové prvky, rezistory a kondenzátory. A právě kondenzátory mohou být z teplotního 

hlediska kritickým místem celého obvodu. Jejich tepelná odolnost totiž závisí na použitém 

dielektriku. 

Zvýšená teplota uvnitř rozváděče může mít vliv i na správnou funkčnost některých přístrojů. 

Proto je nutné oteplení uvnitř rozváděče, způsobené instalovanými přístroji, uvažovat už při 

samotném návrhu rozváděče. Vliv okolní teploty je nutné uvažovat např. při návrhu jistících prvků. 

U jističů může být vysokou teplotou ovlivněna zejména bimetalová spoušť. Jmenovité hodnoty 

jistících prvků jsou většinou určeny pro jednu konkrétní teplotu. Pro ostatní teploty se mohou 

jmenovité hodnoty lišit. Proto je nutné pozorně sledovat informace udávané výrobcem přístroje.  
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3 OTEPLENÍ ROZVÁDĚČE NN V NORMÁCH 
V každém rozvaděči vznikají vlivem průchodu proudu ve vodiči a provozem přístrojů tepelné 

ztráty. Důsledkem je nárůst teploty proudovodné dráhy. Rozdíl teplot mezi proudovodnou dráhou 

a vzduchem uvnitř krytu vyvolá tepelný tok. V důsledku zvýšené vnitřní teploty dojde k ohřevu 

krytu rozváděče a vzniku tepelného toku mezi krytem a okolním prostředím [9]. Tento děj je 

schematicky znázorněn na obr. 3.1.  

 

Obr. 3.1 Tepelné poměry krytu rozváděče [9] 

Přestupem tepla mezi vnitřním prostorem a okolním prostředím rozváděče dojde po určité 

době k ustálení teplot, nastane tepelná rovnováha. Každý rozváděč musí být navržen tak, aby ve 

stavu tepelné rovnováhy a za normálních podmínek nepřekročily teploty jednotlivých částí 

dovolené meze. Základním mezinárodním standardem pro rozváděče nízkého napětí je soubor 

norem IEC 61439. Základní pravidla týkající se návrhu rozváděče, ověření návrhu i dovolených 

hodnot oteplení jsou obsaženy v normě IEC 61439-1: Low-voltage switchgear and controlgear 

assemblies - Part 1: General rules. Český ekvivalent této mezinárodní normy je norma ČSN EN 

61439-1 Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení. 

3.1 Provozní podmínky 

Normální provozní podmínky dle normy IEC 61439-1 jsou následující. Teplota okolního 

vzduchu pro vnitřní instalace nesmí přesáhnout + 40 °C a průměrná teplota během 24 h nesmí být 

větší než + 35 °C. Nejnižší dovolená teplota okolního vzduchu je - 5 °C. Horní mez teploty okolního 

vzduchu pro venkovní instalace je stejná jako pro vnitřní instalace, spodní mez teploty okolního 

vzduchu je - 25 °C [6].  

S velikostí teploty souvisí i vlhkost. Pro vnitřní instalace platí, že relativní vlhkost vzduchu 

nesmí přesáhnout 50 % při maximální teplotě + 40 °C. Vyšší relativní vlhkost vzduchu je dovolena 

při nižších teplotách (např. 90 % při + 20 °C). Pro venkovní instalace platí, že relativní vlhkost 

může být až 100 % při maximální teplotě + 25 °C. Tyto hodnoty platí za předpokladu, že nadmořská 

výška místa instalace rozváděče nepřesahuje 2 000 m. Při instalaci ve výšce větší jak 2 000 m n. m. 
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je nutné zohlednit sníženou elektrickou pevnost, chladící účinky vzduchu a sníženou spínací 

schopnost zařízení [6].   

Mezi zvláštní provozní podmínky se řadí např. hodnoty lišící se od hodnot normálních 

provozních podmínek. Zvláštní provozní podmínky mohou nastat v místech instalace rozváděče, 

kde může docházet vlivem rychlých změn teplot a tlaku vzduchu ke kondenzaci. Dále pak 

v místech s vysokým znečištěním vzduchu, silným elektrickým nebo magnetickým polem, 

instalace ve výbušných prostředích, instalace vystavené silným vibracím a další. Podrobněji 

popsáno v literatuře [6].  

3.2 Meze oteplení 

Norma IEC 61439-1 definuje oteplení jako rozdíl mezi teplotou prvku nebo části a teplotou 

okolního vzduchu vně rozváděče.  V následující tabulce jsou uvedena dovolená oteplení různých 

částí rozváděče. 

Tab. 3.1 Mezní oteplení jednotlivých částí rozváděče [6] 

Část rozváděče Dovolené oteplení 

Vestavné součásti 

Převzato od výrobce součásti, se zřetelem na teplotu 

v rozváděči 

- spínací a řídicí přístroje 

- elektronické podsestavy (např. 

plošný spoj) 

- části zařízení 

Svorky pro vnější izolované vodiče 70 K 

Přípojnice a vodiče  

Oteplení je omezeno 

- mechanickou odolností vodivého materiálu 

- dovolenou mezní teplotou izolačních materiálů 

- působením vodiče na přístroje, ke kterým je připojen 

- v případě zásuvných kontaktů druhem a úpravou 

kontaktu 

- působením na ostatní zařízení 

Ruční ovládací prvky z kovu 15 K (možné navýšení o 25 K) 

Ruční ovládací prvky z izolačního 

materiálu 
25 K (možné navýšení o 25 K) 

Vnější skříně a kryty  

- kovové povrchy 30 K (možné navýšení o 10 K) 

- povrchy z izolačního materiálu 40 K (možné navýšení o 10 K) 

Oddělená uspořádání zásuvkových 

spojů 
Určeno mezní hodnotou zařízení, jehož jsou součástí 

 

Hodnoty v tabulce platí pro střední hodnotu teploty okolního vzduchu, tedy pro teploty do 

+ 35 °C. Je-li střední teplota okolního vzduchu vyšší, meze oteplení se musí přizpůsobit této 

zvláštní provozní podmínce. A to tak, že součet teploty okolí a jednotlivých mezí oteplení musí 

zůstat stejný [6]. 

Dovolené hodnoty oteplení přístrojů uvnitř rozváděče stanovuje vždy jejich výrobce [6]. 

V datových listech přístrojů jsou většinou uváděny pouze hodnoty dovolené teploty okolí při 

provozu a při skladování přístroje. Dovolené hodnoty oteplení konkrétních částí přístrojů je možné 

zjistit z norem, kterým daný přístroj odpovídá. Číslo normy, které daný přístroj vyhovuje, výrobci 
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v datových listech uvádějí. V tab. 3.2 jsou uvedeny dovolené meze oteplení pro spínací a řídící 

přístroje převzaté z normy IEC 60947-1. Tato norma udává všeobecná pravidla pro spínací a řídící 

přístroje. Konkrétní druh přístroje může být více specifikován jinou normou. V tab. 3.3 jsou 

dovolené meze oteplení částí jističů podle IEC 60947-2. 

Tab. 3.2 Meze oteplení spínacích a řídicích přístrojů nízkého napětí – všeobecně [20] 

Část přístroje Dovolené oteplení 

Ručně ovládané části  

- kovové 15 K 

- nekovové 25 K 

Části přístupné dotyku, které nejsou určeny pro ruční ovládání  

- kovové 30 K 

- nekovové 40 K 

Exteriéry krytů sousedících s kabelovými vstupy:  

- kovové 40 K 

- nekovové 50 K 

 

Tab. 3.3 Meze oteplení jističů [21]  

Část jističe Dovolené oteplení 

Svorky pro externí připojení 80 K 

Ručně ovládané části  

- kovové 25 K 

- nekovové 35 K 

Části přístupné dotyku, které nejsou určeny pro ruční ovládání  

- kovové 40 K 

- nekovové 50 K 

Části nepřístupné dotyku při běžném užívání  

- kovové 50 K 

- nekovové 60 K 

3.3 Metody ověření oteplení dle IEC 61439-1 

Ověření oteplení rozváděče a jeho částí lze provést následujícími metodami 

 Typová oteplovací zkouška 

 Odvození jmenovitých hodnot pro podobné varianty 

 Výpočet pro rozváděč s jedním prostorem do 630 A podle předepsaného postupu nebo 

pro rozváděče do 1 600 A  

V rozváděčích dimenzovaných na kmitočty vyšší než 60 Hz je vždy vyžadováno ověření 

oteplení zkouškou nebo odvozením z podobného návrhu [6]. 
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Obr. 3.2 Metody ověření oteplení dle IEC 61439-1 [6] 

Pro měření teploty na částech rozváděče se musí používat termočlánky nebo teploměry. Pro 

měření teploty vinutí musí být většinou používána metoda měření teploty změnou odporu. Použité 

teploměry nebo termočlánky musí být chráněny před prouděním vzduchu a vyzařováním tepla [6].  

Teplota okolního vzduchu musí být měřena minimálně na dvou místech rovnoměrně 

rozložených v okolí rozváděče. Teplota má být měřena přibližně v polovině výšky rozváděče ve 

vzdálenosti 1 m. Teplota okolí musí být během zkoušky v rozmezí + 10 °C až + 40 °C [6]. 

Výsledkem, kterého by mělo být zkouškou dosaženo je, že na konci zkoušky nesmí oteplení 

překročit stanovené hodnoty a přístroje musí pracovat uspokojivě při napětích, které jsou pro ně 

stanoveny vzhledem k teplotě uvnitř rozváděče [6].  

3.4 Ověření oteplení výpočtem - IEC 60890  

Tento postup výpočtu oteplení byl vytvořen na základě extrapolace údajů získaných z měření 

na různých rozváděčích a je využíván zejména tam, kde není možné realizovat zkoušky oteplení 

nebo je jejich provedení finančně velmi náročné. Metodu výpočtu oteplení, která je dále popsána, 

je možno použít pokud jsou splněny následující požadavky 

 jsou známy ztrátové výkony všech zařízení v rozváděči 

 rozdělení tepelných ztrát uvnitř krytu je přibližně rovnoměrné 
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 zařízení uvnitř rozváděče jsou instalována tak, že cirkulace vzduchu není příliš 

zpomalována 

 instalovaná zařízení jsou navržena na stejnosměrný nebo střídavý proud do 60 Hz 

včetně a celkový napájecí proud nepřesahuje 3 150 A 

 vodiče vedoucí proud vyšší než 200 A a přilehlé konstrukční díly jsou uspořádány tak, 

že jsou minimalizovány ztráty vířivými proudy a hysterezní ztráty 

 pro skříně s přirozeným větráním je průřez otvorů pro výstup vzduchu alespoň 1,1 krát 

větší než průřez otvorů pro vstup vzduchu 

 v rozváděči jsou maximálně tři vodorovné dělící mezistěny 

 tam, kde kryty s vnějšími větracími otvory mají oddíly, musí být povrch ventilačních 

otvorů v každé vodorovné mezistěně minimálně 50 % vodorovného průřezu oddílu [7] 

Pro samotný výpočet oteplení vzduchu uvnitř krytu je potřeba znát následující údaje 

 Rozměry krytu: výška (h), šířka (w), hloubka (d) 

 Typ instalace krytu 

 Provedení krytu, tj. s ventilačními otvory nebo bez nich 

 Počet vnitřních vodorovných mezistěn 

 Efektivní tepelné ztráty zařízení instalovaných v krytu 

 Efektivní výkonové ztráty vodičů podle přílohy B [7] 

 Obecný postup výpočtu 

Nejdříve je nutné vypočítat plochu účinného chladicího povrchu. Tato hodnota je dána 

součtem jednotlivých ploch krytů rozváděče násobených činitelem povrchu b. Činitel povrchu 

zohledňuje typ instalace rozváděče [7]. 

Tab. 3.4 Hodnoty činitele povrchu b [7] 

Způsob instalace rozváděče b 

Shora přístupný kryt 1,4 

Shora nepřístupný kryt (např. vestavěný rozváděč) 0,7 

Přístupné boční plochy (např. čelní a zadní stěna) 0,9 

Nepřístupné boční plochy (např. zadní stěna u zdi, boční kryt v řadovém rozváděči) 0,5 

Spodní kryt (dno) neuvažuje se 

Účinný chladící povrch je dán rovnicí  

 𝐴𝑒 = ∑ 𝐴𝑖 · 𝑏𝑖

𝑖=𝑛

𝑖=1

 (3.1)  

V závislosti na zjištěné velikosti účinného chladícího povrchu (≤ 1,25 m2 nebo > 1,25 m2) se 

volí další postup.  

Pro chladící povrch menší nebo roven 1,25 m2 platí následující: 

1. Z obr. A.1 (příloha A) se odečte konstanta krytu k.  
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2. Vypočte se konstanta g dle vzorce 

 𝑔 =
ℎ

𝑤
 (3.2)  

kde h je výška krytu, w je šířka krytu 

3. Z obr. A.2 (příloha A) se určí činitel rozložení teploty vzduchu uvnitř krytu c 

4. Pro daný typ krytu se z tab. A.1 (příloha A) odečte exponent x  

5. S využitím získaných hodnot se provede výpočet oteplení vzduchu uprostřed výšky krytu 

(pokud nejsou přítomny horizontální dělící stěny, platí dx = 1) 

 ∆𝜗0,5 = 𝑘 · 𝑑𝑥 · 𝑃𝑧𝑡𝑟
𝑥 (3.3)  

6. Na základě hodnoty z bodu 5. se vypočte oteplení vzduchu v horní části krytu 

 ∆𝜗1,0 = 𝑐 · ∆𝜗0,5 (3.4)  

 

Pro účinný chladící povrch větší jak 1,25 m2 je postup mírně odlišný a odečítané hodnoty 

z tabulek a grafů se liší v závislosti na provedení krytu s nebo bez ventilačních otvorů: 

1. Z obrázku 3 nebo 5 v [7] se odečte konstanta krytu k 

2. Určí se činitel dx (tabulky 4 a 5 v [7]) na základě počtu vodorovných mezistěn uvnitř krytu. 

3. Z obrázku 4 nebo 6 v [7] se odečte činitel rozložení teploty uvnitř krytu c. Ten je závislý na 

činiteli f 

 𝑓 =
ℎ1,35

𝐴𝑏
 (3.5)  

kde h je výška krytu, Ab je plocha základny krytu 

4. Dle provedení krytu se určí exponent x (tabulka 1 v [7]). 

5. S využitím získaných hodnot se provede výpočet oteplení vzduchu uprostřed výšky krytu, 

opět dle rovnice 3.3. 

6. Na základě hodnoty z bodu 5. se vypočte oteplení vzduchu v horní části krytu dle rovnice 

3.4. 

Ze zjištěných hodnot oteplení lze sestavit přibližnou charakteristiku oteplení vzduchu uvnitř 

krytu. Nutno podotknout, že tato charakteristika je opravdu velmi přibližná a předpokládá, že 

teploty vzduchu ve vodorovných úrovních uvnitř krytu jsou konstantní a hodnota oteplení vzduchu 

u dna krytu se blíží nule. Pro kryt s účinným chladícím povrchem menším než 1,25 m2 se dále 

předpokládá, že hodnota oteplení vzduchu je stejně velká ve třech čtvrtinách výšky krytu jako 

v horní části krytu [7]. Příklad výsledné charakteristiky oteplení sestavené z vypočítaných hodnot 

je uveden na obr. 3.3.  
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Obr. 3.3 Charakteristika oteplení uvnitř krytu s účinným chladicím povrchem ≤ 1,25 m2 (vlevo) a 

povrchem > 1,25 m2 (vpravo) [7]  
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4 ROZVÁDĚČE SYSTÉMU MNS 
Historie výroby rozváděčových systémů ve společnosti ABB s. r. o. sahá až do roku 1890, kdy 

byl ve Švédsku vyroben první rozváděč. Systém MNS byl zaveden v roce 1973. V současné době 

se rozváděče systému MNS nebo jejich komponenty vyrábí ve více než 30 zemích světa [5]. 

MNS je systém rozváděčů nízkého napětí založený na modulárním principu a využívání 

standardizovaných komponent jak v elektrické tak mechanické části. To umožňuje flexibilní a 

kompaktní návrh rozváděčů. Celý návrh i konstrukce rozváděčů splňuje požadavky uvedené 

v normě IEC 61439-1/-2 [5].  

 

 Obr. 4.1 Rozváděč MNS [5] 

Mezi hlavní výhody systému MNS patří 

 Snadná montáž bez nutnosti používání speciálních nástrojů 

 Snadné přebudování a uvedení na vyšší technickou úroveň 

 Kompaktní a prostorově úsporný design 

 Bezúdržbové přípojnice a rámová konstrukce 

 Možnost návrhu s vysokou odolností vůči elektrickému oblouku 

 Možnost provedení s odolností proti zemětřesení, vibracím a rázům 

 Vysoká provozní spolehlivost a dostupnost 

 Optimální ochrana obslužného personálu  

Tyto a další vlastnosti umožňují použití rozváděčů MNS v nejrůznějších průmyslových 

odvětvích a infrastruktuře jako jsou např. 

 Rafinerie / ropné plošiny 

 Chemický / Petrochemický průmysl 

 Elektrárny 

 Úpravny vod 

 Těžební průmysl 

 Ocelárny 

 Na lodích 

 Datová centra 

 Letiště 

 Kancelářské budovy 

 Nákupní centra 

 Nemocnice
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Tab. 4.1 Vybrané parametry rozváděčů MNS [5] 

Norma Low-voltage switchgear and controlgear assemblies IEC 61439-1/-2 

Elektrické 

parametry 

Jmenovité 

napětí 

Jmenovité izolační napětí Ui 1000 VAC, 1500 VDC 

Jmenovité provozní napětí Ue 690 VAC, 750V DC 

Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp 6 / 8 / 12 kV 

Přepěťová kategorie II / III / IV 

Stupeň znečistění 3 

Jmenovitý kmitočet do 60 Hz 

Jmenovitý 

proud 

Přípojnice 

Jmenovitý proud Ie do 6300 A 

Jmenovitý dynamický výdržný proud Ipk do 250 kA 

Jmenovitý krátkodobý proud Icw do 100 kA 

Distribuční přípojnice 

Jmenovitý proud Ie do 2000 A 

Jmenovitý dynamický výdržný proud Ipk do 176 kA 

Jmenovitý krátkodobý proud Icw do 100 kA 

Odolnost vůči 

oblouku 

Jmenovité provozní napětí do 690 V 

Předpokládaný zkratový proud do 100 kA 

Doba trvání 300 ms 

Mechanické 

parametry 

Rozměry 

Doporučená výška 2200 mm 

Doporučená šířka 400, 600, 800, 1000, 1200 mm 

Doporučená hloubka 400, 600, 800, 1000, 1200 mm 

Stupeň 

ochrany 
Podle IEC 60529 

Externí IP30 - IP54 

Interní IP2x 

Povrchová 

ochrana 

Rám včetně vnitřního dělení Zinek/Alu-zinek 

Kryty vnitřní Zinek/Alu-zinek 

Kryty vnější Zinek/Alu-zinek, RAL 7035 

Plastové díly Bez-halogenové, samozhášivé, 

zpomalující hoření, bez CFC 
IEC 60707, DIN VDE 0304-3 

4.1 Mechanické provedení 

Základním prvkem, ze kterého jsou složeny rozváděče MNS, je rámová konstrukce z 

ocelového profilu ve tvaru "C" s roztečí otvorů 25 mm. Tento rozměr je shodný s rozměrem 1E, 

kterým je v systému MNS definováno využití oblasti uvnitř rozváděče. Celý rám je sestaven 

s horizontálních a vertikálních dílců. Všechny části rámu jsou k sobě připevněny bezúdržbovými 

samořeznými šrouby nebo šrouby s blokovací zarážkou ESLOK. Profily jsou galvanicky chráněny 

(Zn nebo Al/Zn) proti korozi. Rámová konstrukce je rozdělena pomocí dělících přepážek na další 

prostory. Interními dělícími přepážkami se snižuje vliv elektrického oblouku a omezuje se jeho 

působení pouze na místo vzniku. Funkční oddíly každé jednotky rozváděče mohou být navzájem 

odděleny horizontálními dělícími přepážkami s větracími mřížkami nebo bez nich. Na kostru 

rozváděče jsou poté montovány kryty. Kryty jsou vyrobeny z ocelového plechu chráněného 

galvanickým pokovením a práškovým lakováním pro zajištění maximální životnosti. Upevnění 
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krytů (dveře, střešní plechy, zadní a boční stěny) je dosaženo pomocí samořezných šroubů. Dveře 

a kryty mohou být opatřeny jednou nebo více větracími mřížkami pro zajištění dostatečné cirkulace 

vzduchu uvnitř rozváděče. Střešní desky mohou být větrány jako celek (krytí IP40/IP41). Výsledná 

konstrukce krytů rozváděče se liší v závislosti na požadovaném stupni ochrany (IP30 - IP54). V 

souladu s obecnou bezpečnostní filozofií má systém MNS u každého prostoru, který vyžaduje 

přístup kvůli uvedení do provozu, provozování nebo údržbě, vlastní dveře [5].   

 

Obr. 4.2 Rozváděč MNS bez krytů [5] 

Další neméně důležitou částí je systém přípojnic, může být proveden jako 4 nebo 5vodičový. 

Přípojnicový prostor se nachází v zadní části rozváděče. Hlavní přípojnice mohou být uspořádány 

pouze v horní nebo spodní části prostoru, nebo v horní i spodní části současně, pak jde o systém 

dvojitých přípojnic. Tím, že se přípojnice nachází v zadní části rozváděče, je zajištěna maximální 

možná vzdálenost mezi sběrnicemi a pracovníky obsluhy a údržby. Prostor hlavních přípojnic je 

plně oddělen od prostoru pro přístroje i od kabelového prostoru. Přípojnice a všechny jejich díly 

jsou vyrobeny z mědi podle DIN 40500. Přípojnice mohou být dále povrchově upraveny stříbřením, 

cínováním nebo úplným izolováním pomocí teplem smrštitelných PE trubic. Ochranná a někdy i 

nulová přípojnice jsou standardně vedeny horizontálně v přední části rozváděče těsně nad 

základnou. Uvnitř kabelového prostoru jsou oba vodiče ve svislém směru na pravé straně prostoru. 

Pro aplikace, kde jsou spínány 4 póly nebo kde je vyžadována 50% nebo 100% velikost nulové 

přípojnice v důsledku nevyváženosti nebo harmonického zkreslení, je nulový vodič veden 

v prostoru přípojnic paralelně s hlavními přípojnicemi. V rozváděči s větším počtem polí jsou 

přípojnice děleny na sekce odpovídající velikosti přepravní jednotky [5].   

Distribuční přípojnice vytváří spojení mezi hlavními přípojnicemi a moduly. Jsou umístěny 

vertikálně v přípojnicovém prostoru a standardně jsou postříbřené. Připojení modulů 

k distribučním přípojnicím je realizováno pomocí přesně navržených silových kontaktů. Silový 

kontakt se vyznačuje specifickou konstrukcí. Mechanické stabilizace je dosaženo nosnou deskou a 
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kontaktními pružinami, které tlačí na kontaktní nože a je tak zajištěn požadovaný přítlak. Kontaktní 

nože jsou postříbřeny. Celý kontakt je navržen na životní cyklus až 1 000 vložení [5].  

4.2 Hlavní jednotky rozváděče MNS 

Pokud se hovoří o rozváděči nízkého napětí, je tím myšlena kombinace všech přístrojů nízkého 

napětí spolu s přidruženými řídicími, měřicími, signalizačními, ochrannými, regulačními 

zařízeními, se všemi vnitřními elektrickými a mechanickými propojeními a konstrukčními 

částmi [6]. Rozváděč se skládá z jednotlivých funkčních jednotek. Těmi hlavními jsou přívodní a 

vývodní jednotka. Standardní části těchto jednotek v systému MNS jsou zobrazeny na obr. 4.3. 

 Přívodní jednotka 

Přívodní jednotka je funkční jednotka, prostřednictvím které je do rozváděče přiváděna 

elektrická energie [6]. V systému MNS je možné přívodní jednotku dále rozdělit na přístrojový 

prostor a prostor přípojnic.  

Přístrojový prostor je rozdělen do 3 oddílů: horní oddíl, SCPD oddíl a dolní oddíl, každý oddíl 

má své vlastní dveře. SCPD oddíl obsahuje zařízení určené k ochraně obvodu nebo částí obvodu 

před zkratovými proudy v pevném nebo výsuvném provedení. V závislosti na druhu přívodu SCPD 

(shora, zdola) je umístěn oddíl s pomocnými přístroji buď v horní, nebo spodní části. Při 

specifických požadavcích je možné využít pro pomocné přístroje horní i spodní oddíl [5].  

Prostor přípojnic obsahuje hlavní systém z rozváděče. Na hlavní přípojnice mohou být 

připojeny distribuční přípojnice nebo další přívodní/vývodní jednotky. 

 

Obr. 4.3 Přívodní a vývodní jednotka rozváděče MNS [5] 
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 Vývodní jednotka 

Vývodní jednotka je funkční jednotka, která obvykle slouží k napájení jednoho nebo několika 

výstupních obvodů. Podobně jako přívodní jednotka, tak i vývodní jednotka je v systému MNS 

dále dělena na přístrojový prostor, kabelový prostor a prostor přípojnic  [5]. 

V přístrojovém prostoru jsou umístěny veškeré přístroje včetně modulů s motorovými 

spouštěči ve výsuvném nebo fixním provedení. Prostor může být dále rozdělen do horizontálních 

a vertikálních dílčích sekcí  [5]. 

Kabelový prostor obsahuje napájecí kabely pro výstupní obvody, ovládací kabely, svorky a 

další propojovací části. Vstup kabelů do tohoto prostoru může být nahoře nebo dole [5]. 

V prostoru přípojnic se nachází kromě hlavních i distribuční přípojnice. Ty jsou umístěny 

v tzv. multifunkční stěně. Multifunkční stěna představuje bariéru mezi prostorem přípojnic a 

prostorem s přístroji. Při zkratu tak brání průchodu oblouku z přípojnic do prostoru přístrojů [5]. 

Rozváděč MNS může být sestaven z jednotek v různých uspořádáních. Jednotky mohou být 

koncipovány jako volně stojící v jedné řadě, „zády k sobě“ s odděleným prostorem přípojnic (back-

to-back) nebo zády k sobě, ale se společným prostorem přípojnic (duplex) [5].  

4.3 Objekt zájmu – HX0017 

Tato práce, jak již název napovídá, je zaměřena na sekundární přístroje v rozváděči. Hlavním 

objektem zájmu je rozváděč s pracovním názvem HX0017. Tento rozváděč byl vyroben firmou 

ABB s. r. o. Rozváděč je složen celkem ze 4 polí označených +01 až +04 (zleva viz obr. 4.4). 

Výška rozváděče je 2 200 mm a hloubka 600 mm. Stupeň krytí rozváděče je IP 41. Pole +01 spadá 

do systému MNSiS a je tvořeno skříní s šířkou 1 400 mm, ve které je část ovládacích přístrojů, 

modulová část a kabelový prostor. Ovládací část se nachází na opačné straně skříně než kabelový 

prostor, aby nedocházelo k ovlivňování ovládacích přístrojů elektromagnetickým polem 

generovaným silovými kabely. Druhé pole +02 je široké 400 mm a jedná se o tzv. CONTROL 

MODULE. To znamená, že v tomto prostoru jsou soustředěny zejména přístroje určené pro 

vzdálenou komunikaci, měřicí a ovládací funkce. Tyto přístroje jsou nazvány pro potřeby této práce 

jako sekundární. Pole +03 je široké 200 mm a je to adaptérové pole. Toto pole se umisťuje do 

rozváděče z různých důvodů, např. pokud se očekává rozšíření rozváděče, nebo pokud má rozváděč 

v různých místech různou hloubku. V případě rozváděče HX0017 slouží pole +03 k odpojení 

přívodního pole a jeho náhradě za jiné pole. Poslední část rozváděče +04 je pole přívodní. Složené 

je ze skříně šířky 600 mm a hlavním prvkem jsou hlavní přípojnice a hlavní jistič. 
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Obr. 4.4 Čelní pohled na rozváděč HX0017 

Hlavní jistič v přívodním poli a soustava přípojnic v rozváděči jsou 4pólové a jmenovitý proud 

rozváděče je 800 A. Sběrny propojující přívodní kabely, jistič a hlavní přípojnice mají rozměr 

50 x 10 mm. Systém hlavních přípojnic se skládá vždy ze dvou měděných pásovin, s rozměrem 40 

x 10 mm, na každý pól. Sběrny a hlavní přípojnice spolu s hlavním jističem jsou označeny pro 

potřeby této práce jako primární přístroje. Model primárních přístrojů v přívodním poli rozváděče 

HX0017 je na obr. 4.5. 

 

Obr. 4.5 Model soustavy sběren a hlavního jističe v přívodním poli („primární přístroje“) 
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V přívodním poli se nad jističem v horním oddílu nachází přístroje určené pro doplňkové 

funkce. Přístroje v tomto prostoru jsou taktéž uvažované jako sekundární.  

Zde bylo definováno umístění sekundárních přístrojů v rozváděči HX0017. Tato práce se dále 

zaměřuje pouze na tyto části, konkrétně tedy na pole +02 a +04 (na obr. 4.4 vyznačeny červeně). 

4.4 Sekundární přístroje 

Jak již bylo zmíněno, sekundární přístroje se nacházejí v poli +02 a v horním oddílu 

přívodního pole. Mezi tyto přístroje nejčastěji patří jistící prvky pomocných obvodů, svorky, 

pomocná a měřící relé, testovací bloky, signalizační a ovládací prvky. Při běžném provozu 

rozváděče nejsou všechny tyto prvky současně v činnosti. Např. testovací bloky jsou používány 

pouze ve speciálních případech. Stejně tak většina svorek nepracuje se jmenovitými hodnotami 

proudů, ale většinou s hodnotami nižšími. Některé instalované svorky zůstávají volné jako rezerva. 

Z těchto důvodů nebyly v této práci uvažovány naprosto přesně všechny přístroje, ale některé byly 

vynechány. Vynechány byly také ztráty způsobené proudy procházejícími vodiči, připojenými k 

jednotlivým přístrojům. Velikost těchto ztrát nelze určit, z důvodu neznámých hodnot proudů 

v jednotlivých vodičích a neznámých délek vodičů. Kabelové žlaby, v kterých jsou tyto vodiče 

umístěny, zůstaly zachovány, protože mohou mít vliv na proudění vzduchu. Dále pak byly 

regulovány jmenovité ztrátové výkony některých přístrojů, zejména pak svorek, kterých je 

v rozváděči velké množství.  

Příklad: Svorka ZS4, výrobce ABB s. r. o. Ztrátový výkon udávaný výrobcem je 1 W. 

Maximální jmenovitý proud, při kterém je tento ztrátový výkon uvažován, je 32 A. Velké množství 

svorek je použito v ovládacích obvodech, kde tečou proudy v řádech mA nebo jednotek A. Z tohoto 

důvodu byl uvažovaný ztrátový výkon svorek ZS4 ponížen na 10 % jmenovité hodnoty. 

 Hodnoty ztrátových výkonů byly převzaty z katalogů výrobců jednotlivých přístrojů. Vždy 

bylo uvažováno s nejhorším případem, který může u přístroje nastat. Proto by výsledky simulací 

měli být přísnější než reálné hodnoty uvnitř rozváděče. U některých přístrojů v katalozích nebyly 

potřebné údaje nalezeny. V takovém případě byly hodnoty ztrátových výkonů určeny 

podle udávané spotřeby nebo odvozením od podobného přístroje jiného výrobce.  

Pro další práci budou uvažovány tři varianty přívodního pole (varianta bez sekundárních 

přístrojů a dvě varianty se sekundárními přístroji) a jedna varianta pole CONTROL MODULE. 

Rozložení přístrojů v jednotlivých případech je zobrazeno na následujících obrázcích. Na obr. 4.6 

je varianta A sekundárních přístrojů v přívodním poli, kterou je ve skutečnosti osazen rozváděč 

HX0017. Na obr. 4.7 je varianta B, která byla převzata z jiného rozváděče, aby bylo možné provést 

porovnání různých variant. Obě varianty se liší hlavně celkovým ztrátovým výkonem osazených 

přístrojů. Ve variantě A je celkový ztrátový výkon 61,2 W. Ve variantě B je ztrátový výkon 

110,3 W. Na obrázcích je vždy uvedena fotografie reálného provedení a schematické zobrazení 

uvažovaných přístrojů pro další práci. Seznam přístrojů s hodnotami ztrátových výkonů 

v jednotlivých variantách je uveden v příloze B. 
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Obr. 4.6 Sekundární přístroje v přívodním poli - varianta A 
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Obr. 4.7 Sekundární přístroje v přívodním poli - varianta B 
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Na obr. 4.8 je fotka reálného uspořádání přístrojů v poli CONTROL MODULE a schematické 

rozložení přístrojů uvažované pro výpočty a simulaci. Schematické rozložení přístrojů bylo pro 

větší čitelnost rozděleno na dvě části. Uprostřed obr. 4.8 je zobrazena spodní část, vpravo pak horní 

část pole. Seznam přístrojů spolu s hodnotami ztrátových výkonů je opět v příloze B. 

      

Obr. 4.8 Sekundární přístroje v poli CONTROL MODULE 
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5 VÝPOČET OTEPLENÍ VYBRANÝCH ČÁSTÍ HX0017 

PODLE IEC 60890 
V této kapitole bude aplikován postup výpočtu popsaný v kapitole 3.4 a v literatuře [7] na 

vybrané části rozváděče HX0017.  

5.1 Výpočet oteplení v přívodním poli 

Zdrojem ztrátového tepla v přívodním poli je hlavní jistič, přívodní vodiče, měděné pásoviny 

a sekundární přístroje, jsou-li uvažovány. Pro potřeby výpočtu ztrátového výkonu vznikajícího 

průchodem proudu v měděných vodičích jsou pásoviny rozděleny do 3 skupin. První jsou pásoviny 

spojující hlavní jistič a přívodní kabely (v tab. 5.1 a na obr. 4.5 označeny jako dolní sběrny). Druhá 

skupina jsou pásoviny spojující hlavní jistič a hlavní přípojnice (v tab. 5.1 a na obr. 4.5 horní 

sběrny). Poslední skupinu pásovin tvoří hlavní přípojnice. Celkový ztrátový výkon generovaný 

průchodem jmenovitého proudu 800 A měděnými vodiči je uveden v Tab. 5.1. Při výpočtu je 

uvažována nejhorší možná varianta, tedy že jmenovitý proud prochází všemi čtyřmi póly. Hlavní 

rozměry přívodních kabelů, hlavních přípojnic, dolních a horních sběren jsou zobrazeny na 

obr. 5.1. 

 

Obr. 5.1 Hlavní rozměry měděných vodičů v přívodním poli 

Tab. 5.1 Ztráty měděných vodičů v přívodním poli HX0017 

Skupina vodičů Průřez [mm2] Střední délka vodiče lstř [mm] Pz [W/m] Pz1p [W] Pz4p [W] 

Dolní sběrny 500 606 28,5 17,3 69,2 

Horní sběrny 500 653 28,5 18,6 74,4 

Přívodní kabely 2x 240 516 31,8 16,4 65,6 

Hlavní přípojnice 2x 400 600 17,3 10,4 41,6 

CELKOVÉ ZTRÁTY VE VODIČÍCH [W] 250,8 
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Příklad výpočtu pro první řádek tabulky: 

Průřez vodiče je znám, zde se jedná o měděnou pásovinu s rozměry 50 x 10 mm. 

Střední délka vodiče je určena z hlavních rozměrů. 

Jmenovitý ztrátový výkon na jeden metr délky vodiče je odečten na základě známého průřezu 

z tabulek B.1 a B.3 v [7]. 

Ze známých hodnot ztrátového výkonu a střední délky vodiče jsou pak spočítány ztráty 

v jednom pólu 

 𝑃𝑧1𝑝 = 𝑃𝑧𝑙𝑠𝑡ř = 28,5 ∙ 0,606 = 17,3 𝑊 (5.1)  

Systém sběren je 4pólový, proto celkové ztráty v každé skupině pásovin budou čtyřnásobné 

 𝑃𝑧4𝑝 = 4 ∙ 𝑃𝑧1𝑝 = 4 ∙ 17,3 = 69,1 𝑊 (5.2)  

 

Ztrátový výkon hlavního jističe byl odečten z katalogu výrobce 

Typ jističe: T7S 800 PR332/P LSIG In = 800A 1SDA061994R0001 

Ztrátový výkon: 77,2 W 

Celkový ztrátový výkon primárních přístrojů v přívodním poli je dán součtem ztrát 

v měděných vodičích a ztrát v hlavním jističi: 250,8 + 77,2 = 328 W 

Umístění přívodního pole je uvažováno uprostřed rozváděče. To znamená, že bočními stěnami 

sousedí s dalšími poli a zadní stěna je volně přístupná. Účinný chladící povrch krytu přívodního 

pole je 

 

𝐴𝑒 = (ℎ · 𝑑 · 𝑏1) · 2 + (ℎ · 𝑤 · 𝑏2) · 2 + 𝑤 · 𝑑 · 𝑏3 =
(2,2 · 0,6 · 0,5) · 2 + (2,2 · 0,6 · 0,9) · 2 + 0,6 · 0,6 · 1,4 =

          = 4,2 𝑚2  

(5.3)  

Ve spodní části krytu jsou vpředu i vzadu umístěny větrací mřížky, které dohromady tvoří 

otvor pro přívod vzduchu o velikosti 600 cm2. 

Na základě tohoto údaje je z obrázku 5 v [7] odečtena konstanta krytu k = 0,082. 

Pod jističem se nachází perforovaný vodorovný plech, který tvoří vodorovnou mezistěnu. Za 

druhou vodorovnou mezistěnu je považováno dno horního oddílu. Pro dvě vodorovné mezistěny 

je podle tabulky V v [7] činitel dx = 1,1. 

Následně je odečten z obrázku 6 v [7] činitel rozložení teploty c, nejdříve je však nutné 

vypočítat činitel f (výška/plocha povrchu základny) 

 𝑓 =
ℎ1,35

𝐴𝑏
=

2,21,35

0,36
= 8,05 (5.4)  

Činitel rozložení teploty je: c = 2,09 

Pro daný typ krytu je exponent x podle tabulky 1 v [7]: x = 0,715. 

Oteplení vzduchu uprostřed výšky krytu pak je 

 ∆𝜗0,5 = 𝑘 · 𝑑𝑥 · 𝑃𝑧𝑡𝑟
𝑥 = 0,082 · 1,1 · 3280,715 = 5,68 𝐾 (5.5)  
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Oteplení v horní části krytu je 

 ∆𝜗1,0 = 𝑐 · ∆𝜗0,5 = 2,09 · 5,68 = 11,86 𝐾 (5.6)  

Je možné si povšimnout, že ve výpočtu nejsou uvažovány různé (běžně se vyskytující) změny 

tvaru proudovodné dráhy jako jsou kontaktní styky, zúžení a další. Postup výpočtu dle IEC 60890 

tyto možnosti nezohledňuje. Vliv zúžení nebo odpor ve styku nebude uvažován ani v  následujících 

teplotních analýzách provedených v simulačních programech. Práce je zaměřena na vliv 

sekundárních přístrojů na celkové oteplení skříně, proto lze toto značné zjednodušení proudovodné 

dráhy pokládat za uspokojivé. Pokud by bylo hlavním cílem práce zkoumat oteplení primárních 

přístrojů, tedy právě proudovodné dráhy, toto zjednodušení by jistě nemohlo být uvažováno. Pro 

přesnější výpočet oteplení proudovodné dráhy by bylo vhodné použít metodu Tepelné sítě řešenou 

pomocí analogie mezi teplenými a elektrickými veličinami. Tato metoda je podrobněji popsána 

v literatuře [8].  

Výpočet oteplení přívodního pole se sekundárními přístroji je totožný s výše uvedeným 

postupem. K celkovému ztrátovému výkonu primárních přístrojů jsou pouze připočteny ztráty 

sekundárních přístrojů (viz. příloha B). V tab. 5.2 jsou uvedeny výsledky vypočítaného oteplení 

pro jednotlivé varianty přívodního pole. Na obr. 5.2 jsou zobrazeny přibližné charakteristiky 

oteplení vzduchu uvnitř krytu pro jednotlivé varianty. 

Tab. 5.2 Tabulka vypočítaných hodnot pro všechny varianty přívodního pole 

Varianta 
Celkový ztrátový 

výkon [W] 
Ae [m2] k dx c x Δϑ0,5 [K] Δϑ1,0 [K] 

Bez sek. přístrojů 328,0 4,2 0,082 1,1 2,09 0,715 5,68 11,86 

Varianta A 389,2 4,2 0,082 1,1 2,09 0,715 6,41 13,41 

Varianta B 438,3 4,2 0,082 1,1 2,09 0,715 6,98 14,60 

 

 

Obr. 5.2 Přibližné charakteristiky oteplení vzduchu uvnitř krytu pro jednotlivé varianty 
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5.2 Pokusný výpočet oteplení samostatného horního oddílu 

V této kapitole bude pokusně proveden výpočet oteplení, dle postupu v IEC 60890, pouze 

horního oddílu přívodního pole. Na obr. 5.3 je zjednodušený nákres krytu horního oddílu 

uvažovaný pro tento výpočet s vyznačenými hlavními rozměry potřebnými pro určení účinného 

chladícího povrchu.  

 

Obr. 5.3 Rozměry horního oddílu pro výpočet účinného chladícího povrchu Ae 

Horní oddíl je součástí přívodního pole, proto určení polohy pro potřeby výpočtu není 

jednoznačné. Umístění horního oddílu pro výpočet bude uvažováno jako u stěny a z obou stran 

obklopen dalšími jednotkami. Účinný chladící povrch pak je 

 

𝐴𝑒 = (ℎ · 𝑑 · 𝑏1) · 2 + ℎ · 𝑤 · 𝑏2 + 𝑤 · 𝑑 · 𝑏3 + ℎ · 𝑤 · 𝑏4 =

     =  (0,75 · 0,27 · 0,5) · 2 + 0,75 · 0,54 · 0,5 + 0,54 · 0,27 ·

       · 1,4 + 0,75 · 0,54 · 0,9 = 0,974 𝑚2  

(5.7)  

Pro účinný chladící povrch menší než 1,25 m2 nejsou ve výpočtu podle IEC 60890 uvažovány 

chladící otvory, což výpočet v tomto případě pravděpodobně velmi zkreslí. Z horního oddílu totiž 

může ohřátý vzduch volně unikat přes perforovanou střechu. Dále tedy musí být počítáno 

s předpokladem, že kryty jsou bez ventilačních otvorů. 

Z obr. A.1 v příloze A je odečtena konstanta krytu k = 0,645. 
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Na základě poměru g (výška/šířka) je z obr. A.2 v příloze A určen činitel rozložení teploty 

vzduchu uvnitř krytu  

 𝑔 =
ℎ

𝑤
=

0,75

0,54
= 1,389 (5.8)  

Činitel rozložení teploty uvnitř krytu: c = 1,226 

Pro daný typ krytu je exponent x podle tab. A.1 v příloze A: x = 0,804. 

Horní oddíl je bez vodorovných mezistěn, činitel dx = 1. 

Oteplení vzduchu uprostřed výšky krytu pro variantu A je 

 ∆𝜗0,5 = 𝑘 · 𝑑𝑥 · 𝑃𝑧𝑡𝑟
𝑥 = 0,645 · 1 · 61,20,804 = 17,62 𝐾 (5.9)  

Oteplení ve ¾ a v horní části krytu pro variantu A je 

 ∆𝜗0,75 = ∆𝜗1,0 = 𝑐 · ∆𝜗0,5 = 1,226 · 17,62 = 21,60 𝐾 (5.10)  

Stejným postupem byl proveden výpočet pro variantu B. Všechny konstanty a činitelé byly 

pro obě varianty stejné. Rozdílná je pouze hodnota celkového ztrátového výkonu. Na obr. 5.4 jsou 

přibližné charakteristiky oteplení obou variant horních oddílů, osazených sekundárními přístroji, 

počítaných jako samostatný rozváděč. 

 

Obr. 5.4 Přibližné charakteristiky oteplení horních oddílů počítané jako samostatný rozváděč 

5.3 Výpočet oteplení v poli CONTROL MODULE 

Postup výpočtu oteplení v poli CONTROL MODULE je totožný s postupem uvedeným 

v kapitole 5.2. Opět je uvažováno, že pole se nachází uprostřed rozváděče a zadní stěna je volně 

přístupná. Rozměry základny pole jsou 400 x 600 mm, výška stejně jako celý rozváděč je 2 200 

mm. Větrací mřížky pro přívod vzduchu propouští vzduch skrz plochu 252 cm2. Výpočet se tedy 

liší pouze v číselných hodnotách a hodnotách činitelů odečtených z grafů a vypočítaných 

konstantách. Navíc při tomto výpočtu jsou zanedbány ztráty způsobené hlavními přípojnicemi. 

Toto zjednodušení bylo shledáno přípustným, protože ztráty způsobené průchodem proudu 

v hlavních přípojnicích jsou v tomto poli menší než 10 % ztrátového výkonu instalovaných 
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sekundárních přístrojů. Hodnoty odečtené z grafů a tabulek v [7] a výsledek výpočtu je uveden 

v tab. 5.3. Přibližná charakteristika oteplení je na obr. 5.5. 

Tab. 5.3 Tabulka hodnot pro určení oteplení pole CONTROL MODULE 

Celkový ztrátový výkon [W] Ae [m2] k d f c x Δϑ0,5 [K] Δϑ1,0 [K] 

300 3,24 0,148 1,0 12,08 2,07 0,715 8,74 18,09 

 

Obr. 5.5 Přibližná charakteristika oteplení v poli CONTROL MODULE podle IEC 60890 

5.4 Dílčí závěr 

V kapitole 5.1 bylo spočítáno oteplení uvnitř přívodního pole rozváděče HX0017 ve třech 

variantách. První varianta byla bez osazení sekundárními přístroji. Druhá varianta (varianta A) byla 

s osazením sekundárních přístrojů v horním oddílu o ztrátovém výkonu 61,2 W. Třetí varianta 

(varianta B) obsahovala sekundární přístroje, s celkovým ztrátovým výkonem 110,3 W. Výsledky 

výpočtů, jednotlivých variant, jsou uvedeny v tab. 5.2. Při výpočtech byla uvažována nejhorší 

možná varianta. To znamená, že jmenovitý proud rozváděče prochází všemi čtyřmi póly. 

Uvažované sekundární přístroje jsou všechny současně v chodu a u většiny z nich je počítáno 

s jejich nejvyšším udávaným ztrátovým výkonem. Rozdíl v oteplení mezi variantou bez 

sekundárních přístrojů a variantou A je v polovině výšky skříně 0,73 K a pod horním krytem 

1,55 K. Mezi variantou bez sekundárních přístrojů a variantou B je rozdíl podle očekávání o něco 

větší. Je to 1,3 K uprostřed výšky krytu a 2,74 K pod horním krytem. Sekundární přístroje osazené 

v horním oddílu přívodního pole podle zjištěných výsledků zvyšují celkové oteplení uvnitř krytu 

v řádu jednotek kelvinů. Ve všech variantách zjištěné oteplení při okolní teplotě + 35 °C vyhoví 

maximální dovolené teplotě uvnitř rozváděče, která je + 55 °C. Tyto výsledky však mohou být 

mírně zkreslené. Přívodní pole má poměrně složité vnitřní uspořádání. To může ovlivňovat 

cirkulaci vzduchu uvnitř krytu. Ve výpočtu se ale předpokládá, že zařízení uvnitř rozváděče jsou 

instalována tak, aby cirkulace vzduchu nebyla příliš zpomalována. 

Aplikace výpočtu oteplení, na samostatný horní oddíl, uvedená v kapitole 5.2 byla provedena 

za účelem zjistit, zda by bylo možné takto provádět alespoň orientační výpočet oteplení 

samostatného horního oddílu. Výsledky jsou na obr. 5.4 ve formě přibližných charakteristik 

oteplení. V případě obou variant teplota ve ¾ a v horní části oddílu překročila výrobcem dovolenou 
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nejvyšší teplotu + 55 °C. Tento postup však nelze považovat za správný. Při výpočtu podle 

IEC 60890 pro kryty s efektivním chladícím povrchem menším než 1,25 m2, což je případ horního 

oddílu, jsou uvažovány uzavřené kryty. V případě horního oddílu v přívodním poli rozváděče 

HX0017 je však střecha perforovaná a ohřátý vzduch tak může unikat do okolí. Výsledky jsou tedy 

značně zkreslené a nelze je považovat za směrodatné. Tento postup by se možná dal použít při 

výpočtu, kdy má rozváděč stupeň krytí IP 54 (rozváděč HX0017 má stupeň krytí IP 41). V takovém 

případě jsou všechny kryty provedeny bez větracích otvorů. Toto by však muselo být důkladně 

prověřeno dalšími výpočty nebo simulacemi. V ideálním případě kontrolním měřením.  

V kapitole 5.3 bylo vypočítáno oteplení způsobené sekundárními přístroji v poli CONTROL 

MODULE. Uvažovaný ztrátový výkon v tomto poli je 300 W. U výpočtu oteplení tohoto pole se 

očekává, že vypočítané hodnoty budou blíže skutečným hodnotám, než v případě přívodního pole. 

V poli CONTROL MODULE je totiž ztrátový výkon rozložen rovnoměrněji. A přístroje jsou zde 

uspořádány tak, že výrazně nebrání cirkulaci vzduchu.  Výpočtem bylo zjištěno oteplení uprostřed 

výšky krytu 8,74 K a pod horním krytem 18,09 K. Obě zjištěné hodnoty vyhovují maximální 

dovolené teplotě uvnitř rozváděče, stanovené výrobcem na hodnotu + 55 °C. Předpokládá se však, 

že oteplení v reálném rozváděči bude o něco nižší. U podobných výpočtů lze očekávat, že je v nich 

zahrnuta jistá bezpečnostní rezerva. To proto, aby vypočítané oteplení bylo vyšší než skutečné. 

Aby bylo možné toto tvrzení vyslovit s jistotou, bylo by nutné provést kontrolní měření. 

Vypočítané výsledky oteplení přívodního pole a pole CONTROL MODULE budou následně 

porovnány s výsledky zjištěnými simulacemi. 

 

 

 

  



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 
46 

6 MODELOVÁNÍ OTEPLENÍ VYBRANÝCH ČÁSTÍ 

ROZVÁDĚČE HX0017 
S rychlým rozvojem výpočetní techniky stále více roste její využití při modelování a analýze 

problémů z různých oblastí lidské činnosti. Principem takového modelování je napodobit chování 

zkoumaného systému v reálném prostředí. Je nutno zdůraznit, že model je vždy pouze 

napodobeninou reálného systému. Postup modelování reálného systému za pomoci výpočetní 

techniky lze popsat třemi základními kroky [18]: 

 Vytvoření přibližného modelu (geometrie) reálného systému 

 Nastavení a provedení výpočtu 

 Analýza získaných dat 

6.1 Tvorba modelů vybraných částí rozváděče 

Prvním krokem při provádění analýzy je příprava geometrie analyzovaného objektu. Pro jeho 

tvorbu byl zvolen 3D CAD systém SOLIDWORKS. V současné době je SOLIDWORKS 

nejúspěšnější 3D CAD systém na českém trhu a nabízí mnoho funkcí, např. objemové i plošné 

modelování, vertikální nástroje pro plechové díly, svařence a formy, práci s rozsáhlými sestavami, 

automatické generování výrobních výkresů a mnoho dalších [17]. 

 Základní model přívodního pole byl dodán firmou ABB s. r. o. a je zobrazen na obr. 6.3 vlevo. 

Pro potřeby analýzy je vhodné složité konstrukční díly a prvky s velkým množstvím detailů 

zjednodušit. Pokud by toto zjednodušení nebylo provedeno, výsledky provedené analýzy by 

pravděpodobně byly o něco přesnější. Lze však předpokládat, že vliv na přesnost výsledků by nebyl 

zásadní, ale určitě by došlo ke značnému nárůstu celkového výpočetního času. Z tohoto důvodu je 

tedy velice vhodné celý model zjednodušit. Musí se však zachovat všechny prvky, které mohou 

mít vliv na výsledek.  

Větší či menší úpravy byly provedeny na každém prvku dodaného modelu. Několik dílů bylo 

odstraněno, některé naopak bylo nutné nově vytvořit. Na obr. 6.1 je uveden příklad, jak byla 

zjednodušena rámová konstrukce rozváděče. Ta je ve skutečnosti složena z několika C-profilů 

s předvrtanými dírami po 25 mm. Tato konstrukce byla nahrazena jedním tělesem. Předpokládá se 

totiž, že rámová konstrukce, vzhledem ke svým rozměrům a rozměrům krytu rozváděče, ovlivní 

oteplení nebo proudění vzduchu uvnitř rozváděče jen minimálně.  

 

Obr. 6.1 Zjednodušení rámu rozváděče 

Na zbylých konstrukčních částech byly provedeny úpravy zejména v tom smyslu, že byly 

potlačeny díry, drobné prolisy, zkosení, ohyby plechů a další podobné. Tyto tvarové odlišnosti byly 

ve většině případů vzhledem k ostatním rozměrům tak malé, že případný vliv na výsledky analýzy 
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byl vyhodnocen jako minimální. Proto byly tyto prvky odstraněny nebo nahrazeny pro výpočet 

přijatelnějšími pravoúhlými elementy. 

Zjednodušen byl také tvar měděných prvků, tvořící proudovodnou dráhu, a tvar hlavního 

jističe. Protože primárně není zkoumáno oteplení této části rozváděče, bylo toto zjednodušení 

vyhodnoceno jako přijatelné. Hlavní jistič byl původně v simulacích používán jako „black box“, 

takto byl jistič proveden i v původním modelu od firmy ABB s. r. o. Toto řešení se však během 

vyhodnocování prvních výsledků ukázalo jako velmi nevhodné, neboť ztrátový výkon byl 

rozptýlen do celého objemu jističe a výsledné hodnoty oteplení jističe byly velmi vzdálené 

očekávaným hodnotám. Ve skutečnosti je ztrátový výkon takového jističe koncentrován 

v jednotlivých pólech proudovodné dráhy a pomocí připojených sběren, které fungují jako dobrý 

chladič, je ztrátové teplo odváděno pryč z přístroje. Model jističe tak prošel po prvních získaných 

výsledcích zásadní úpravou. Úprava spočívala v přidání zjednodušené proudovodné dráhy do 

tělesa jističe. Ztrátový výkon je pak rovnoměrně rozdělen do jednotlivých pólů. Průběh úpravy 

modelu jističe je zobrazen na obr. 6.2. Vlevo je původní model, uprostřed je upravený „black box“ 

bez detailů. Vpravo je konečná podoba modelu jističe připravená pro použití v simulacích. 

 

Obr. 6.2 Postupná úprava modelu hlavního jističe 

Na obr. 6.3 uprostřed je zobrazen kompletní model přívodního pole po provedených úpravách 

ve variantě bez sekundárních přístrojů, vpravo na obr. 6.3 je samostatně zobrazen kryt a dveře 

rozváděče pro variantu bez sekundárních přístrojů a pro variantu A. Pro porovnání je zde i původní 

model dodaný firmou ABB s. r. o. 
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Obr. 6.3 Model přívodního pole bez sekundárních přístrojů a kryt 

Na obr. 6.4 jsou zobrazeny vytvořené modely pro obě varianty horního oddílu osazeného 

sekundárními přístroji. Modely sekundárních přístrojů bylo nutné kompletně vytvořit. Modely byly 

vytvořeny zejména na základě rozměrů a výkresů uváděných v datových listech výrobců. Stejně 

jako hlavní jistič, i sekundární přístroje se skládají z mnoha částí, které jsou složeny z různých 

materiálů. Přesné modelování každého takového přístroje by vystačilo na jednu samostatnou práci. 

Proto bylo přijato zjednodušení a modely sekundárních přístrojů jsou vytvořeny jako jedno těleso, 

kterému je v nastavení simulace přiřazen jeden druh materiálu. Sousedící přístroje stejných 

rozměrů, např. řada svorek nebo řada jističů, byly vytvořeny jako jeden celek. Přístroje vyznačené 

modře na obr. 6.4 ve variantě B jsou osazeny přímo na dveřích horního oddílu. 

 

Obr. 6.4 Detail modelů osazení horního oddílu sekundárními přístroji 
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Na obr. 6.5 je model pole CONTROL MODULE bez krytů. Tento model bylo nutné kompletně 

vytvořit. Postup byl obdobný jako v případě tvorby modelu přívodního pole.  

 

Obr. 6.5 Model pole CONTROL MODULE 

6.2 Analýza oteplení v ANSYS WORKBENCH 

ANSYS je obecně nelineární multifyzikální program, který v sobě zahrnuje různé typy analýz. 

Od termodynamické analýzy, analýzy proudění tekutin, analýzy elektrostatických a 

elektromagnetických polí až po akustické analýzy. Veškeré tyto analýzy lze provádět samostatně 

nebo je díky multifyzikálnímu pojetí programu zahrnout do jediné společné analýzy. ANSYS 

,kromě kontrolních výpočtů, umožňuje také citlivostní a optimalizační analýzy a výpočty 

spolehlivosti. ANSYS patří ke špičkovým inženýrským systémům využívajících metodu 

konečných prvků. Od začátku svého vzniku je to průkopník multifyzikálních analýz ve 

strojírenství, automobilové  a dopravní technice, energetice a ve stavebních aplikacích s procesním 

inženýrstvím. ANSYS lze s velkou výhodou používat také v dalších specializovaných oborech jako 

je např. mikroelektronika nebo biomechanika [10].  

Platforma ANSYS Workbench je prostředí, které sdružuje široké spektrum technologií 

použitých v simulačních programech od společnosti ANSYS. Jsou jimi například ANSYS Fluent, 
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ANSYS CFX, ANSYS Mechanical, ANSYS Maxwell a další. ANSYS Workbench také umožňuje 

obousměrné propojení s CAD systémy, což je výhodné například pro import geometrie modelů 

z jiných programů [10].   

 Metoda konečných prvků 

Popis odezvy reálných technických systémů na změnu nějaké fyzikální veličiny je velmi 

obtížný a často prakticky nemožný. Metoda konečných prvků poskytuje způsob jak získat alespoň 

přibližné řešení. Jak již název metody napovídá, její princip je založen na transformaci technického 

systému, s nekonečným počtem neznámých, na systém (model) s konečným počtem neznámých 

vzájemně svázaných prvků konečné velikosti. Pro popis modelu se používají uzly, elementy a 

okrajové podmínky. Příklad transformace reálného systému na model s konečným počtem prvků 

je na obr. 6.6 [11].  

 

Obr. 6.6 Rozdíl mezi technickým systémem a modelem s konečným počtem prvků [11]  

 Výsledky dosažené v ANSYS Workbench 

Pro analýzu oteplení byl na počátku zvolen program ANSYS Workbench. Tento program 

nabízí řadu různých druhů analýz. Pro tento případ byla zvolena teplotní analýza v ustáleném stavu 

(Steady-state thermal analysis). Tato analýza je založena na metodě konečných prvků a byla 

zvolena na základě předpokladu a očekávání toho, že poskytne dostatečně přesné výsledky. 

Výsledky rozložení teploty zobrazené na obr. 6.7 se mohou jevit na první pohled jako správné. 

Nejvyšší teplota je v místě hlavního jističe. To se očekávalo, neboť zde je koncentrováno nejvíce 

ztrátového výkonu. Avšak při pohledu na celkové rozložení teploty v poli rozváděče je vidět, že 

teplota směrem k hornímu krytu klesá a nejnižší teplota je právě v horní části rozváděče, kde je 

v případě neosazení sekundárních přístrojů koncentrováno nejméně ztrátového výkonu. To však 

neodpovídá základnímu předpokladu, že ohřátý vzduch, díky své nižší hustotě, stoupá vzhůru. Jak 

bylo později zjištěno, tento typ analýzy (Steady-state thermal analysis) neuvažuje možnost pohybu 

tekutin na základě jejich teploty. Proto byly výsledky ze zvoleného typu analýzy vyhodnoceny jako 

nedostačující. A od dalších prací v tomto prostředí bylo upuštěno. 
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Obr. 6.7 Dílčí výsledky z programu ANSYS Workbench 

V prostředí ANSYS by vhodným typem analýzy byla analýza pomocí modulu Fluid Flow 

(CFX) nebo Fluent, které jsou určeny pro analýzu proudění tekutin. Avšak nástroj ANSYS je tak 

komplexní, že seznámení se s novým prostředím a nastavení nového typu analýzy by bylo značně 

složité a časově velice náročné. Proto na doporučení zkušenějších kolegů bylo přistoupeno 

k provedení analýzy v programu SOLIDWORKS Flow Simulation. Tento nástroj není tak 

komplexní jako program ANSYS Workbench. Nicméně pro potřeby teplotní analýzy objektu jako 

je rozváděč, je plně vyhovující. Prostředí programu SOLIDWORKS Flow Simulation je více 

intuitivní a uživatelsky přívětivější než prostředí v ANSYS, tudíž se v něm nezkušený uživatel 

rychleji zorientuje. 

6.3 Analýza oteplení v SOLIDWORKS Flow Simulation 

SOLIDWORKS Flow Simulation je jeden z doplňků, kterým lze rozšířit základní software 

SOLIDWORKS. Je to nástroj, který umožňuje simulovat proudění tekutin, sdílení tepla, rozložení 

rychlosti, tlaku a další jevy. Základní verze SOLIDWORKS Flow Simulation může být dále 

rozšířena o modul HVAC. Tento modul je vhodný pro tepelné analýzy elektronických zařízení 

nebo analýzu problémů v oblasti vzduchotechniky [18]. 
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Hlavní funkce SOLIDWORKS Flow Simulation [18] 

 Analýza přenosu tepla vedením a prouděním  

 Analýza přenosu tepla zářením  

 Analýza vnitřního proudění  

 Analýza rotace referenčního rámce  

 Analýza přechodového proudění  

 

Další funkce SOLIDWORKS Flow Simulation [18] 

 Analýza vnějšího proudění kapalin a plynů kolem objemových těles.  

 Analýza turbulentního proudění pomocí modelů K-E pro ilustraci turbulentního proudění.  

 Simulace skutečného plynu pro přesné řešení aplikací plynu o vysokém tlaku nebo nízké 

teplotě.  

 Analýza stlačitelného proudění pro proudění plynu v podzvukových, transsonických a 

nadzvukových rychlostech.  

 Výpočet poklesu tlaku v trubkách pomocí hodnot nerovnosti povrchu.  

 Optimalizace návrhu pomocí proudění na základě CFD a rozměrových parametrů.  

 Analýza proudění nenewtonovských kapalin.  

 Analýza proudění pohyblivé stěny při zkoumání proudění relativních vůči pohyblivému 

referenčnímu rámu.  

 Analýza kavitace a identifikace oblastí, kde k ní dochází.  

 Analýza vlhkosti pro výpočet relativní vlhkosti uvnitř uzavřených prostor pro aplikace 

kontroly klimatu.  

 

SOLIDWORKS Flow Simulation využívá pro řešení metodu konečných objemů. Ta je 

založena na principu vytvoření sítě nepřekrývajících se elementů konečných objemů. Zásadním 

pravidlem tvorby takové sítě je, že hranice prvků musí sousedit s jedinou hranicí sousedního 

elementu. Výsledná výpočtová oblast má pak tvar kvádru a jde o strukturovanou síť. V současné 

době se prosazuje budování tzv. nestrukturované sítě, kde je konečným objemem kvádr, čtyřstěn, 

pyramidový nebo prizmatický prvek. Tyto prvky se mohou kombinovat a lze tak získat optimální 

výpočtovou síť a zvýšit přesnost dosažených výsledků [18]. 

Metoda konečných objemů má tři základní body: 

 Rozdělení analyzované oblasti na kontrolní objemy 

 Provedení bilance neznámých veličin v kontrolních objemech a diskretizace 

 Řešení diskreditovaných rovnic 

Rychlost výpočtu metodou konečných objemů ovlivňují následující faktory: 

 Celkový počet kontrolních objemů v analyzované oblasti 

 Rozložení kontrolních objemů v analyzované oblasti 

 Počet rovnic zahrnutý v matematickém modelu 

 Výkon samotného výpočetního systému 
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6.4 Nastavení simulace a okrajových podmínek 

Základní nastavení simulace v SOLIDWORKS Flow Simulation je provedeno pomocí funkce 

Wizard. Pomocí této funkce se vytvoří nový projekt simulace a nastaví se základní parametry 

celého výpočtu. Nastavené hodnoty pro prováděné simulace jsou uvedeny v tab. 6.1. 

Tab. 6.1 Základní nastavení simulací 

Unit system 
SI 

Temperature [°C] 

Analysis type 
Internal 

Exclude cavities without flow conditions 

Physical features 
Heat conduction in solids 

Gravity Y = - 9,81 m/s2 

Default Fluid Gases - Air 

Default Solid Metals - Copper 

Wall Conditions 

Default outer wall thermal condition 

Heat transfer coefficient 10 W/m2K-1 

Temperature of external fluid 35 °C 

Initial and ambient condition Temperature 35 °C 

Results and Geometry Resolution 
Result resolution 5 

Optimize thin walls resolution 

Po nastavení základních hodnot se v pravé části obrazovky objeví vytvořený projekt. Ukázka 

vytvořeného projektu a jeho struktury je na obr. 6.8.  

 

Obr. 6.8 Ukázka struktury vytvořeného projektu 

 Definice materiálů 

Po vytvoření projektu je nutné definovat materiály všech částí modelu. Definice materiálů se 

provádí v záložce Solid Materials. Materiály nastavené pro analýzu vybraných částí rozváděče 

HX0017 jsou uvedeny v tab. 6.2. Obzvláště složité bylo definovat materiál, který je přiřazen 

sekundárním přístrojům a hlavnímu jističi. Přístroje instalované v rozváděčích se obecně skládají 

z několika hlavních částí a hlavně několika různých materiálů. Ztrátové teplo je generováno 

v proudovodné dráze přístroje a dále se šíří přes vzduchové kapsy v přístroji a přes plastový kryt do 

okolí. Společným prvkem sekundárních přístrojů je, že většinou mají plastový kryt. Proto byl při 

definici materiálu pro sekundární přístroje uvažován jako základní materiál Polyamid, který má 

simulovat plastový kryt. Upravena byla hodnota hustoty materiálu a tepelné vodivosti, která má alespoň 

částečně reprezentovat složení přístroje z různých materiálů. 
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Tab. 6.2 Vybrané parametry materiálů použitých v simulaci 

Název 
materiálu 

Původ 
Hustota 
[kg/m3] 

Tepelná kapacita 
[J/kg·K] 

Tepelná 
vodivost 
[W/m·K] 

Součást modelu 

Cooper 
Knihovna 
materiálů 

8 960 tabulka* tabulka* 
Pásoviny, proudovodná 
dráha hlavního jističe 

Iron 
Knihovna 
materiálů 

7 874 tabulka* tabulka* 
Plechové části rozváděče, 
sekundární přístroje 
s kovovým krytem 

FR4 
Knihovna 
materiálů 

1 200 880 0,30 
Plastové prvky v blízkosti 
pásovin 

Polyamid 
Knihovna 
materiálů 

1 400 1 150 0,19 
Větrací mřížky, další 
plastové prvky 

PVC 
Uživatelem 
definované 

1 400 1 500 0,25 Izolace přívodních kabelů 

Přístroje_
plast 

Uživatelem 
definované 

2 000 1 150 5,00 
Hlavní jistič, sekundární 
přístroje  

* hodnoty jsou definovány v knihovně SOLIDWORKS v závislosti na teplotě 

 Okrajové podmínky a další parametry 

Přidání a nastavení okrajových podmínek se provádí v záložce Boundary Conditions. 

V případě rozváděče HX0017 je přívodní pole i pole CONTROL MODULE uvažováno uprostřed 

rozváděče. Z toho důvodu je nastavena okrajová podmínka Ideal Wall na boční stěny každého 

pole, a dále pak na spodní stěny krytu. Toto nastavení simuluje právě to, že vybraná pole sousedí 

s dalšími a stojí na zemi.  

Dále je zde nutné definovat chladící mřížky a perforovanou střechu. Tyto části umožňují 

přestup vzduchu do okolního prostředí, proto je jim v modelu nastavena hodnota tlaku okolního 

prostředí: Environment Pressure: 101 325 Pa.  

Pak je nutné definovat volnou plochu v mřížkách a ve střeše. Od výrobce bylo zjištěno, že 

jedna mřížka v poli širokém 600 mm má volnou plochu 150 cm2. V poli širokém 400 mm je volná 

plocha jedné mřížky 63 cm2. Na základě těchto dat a rozměrů mřížek je jim v modelu přiřazena 

vlastnost Perfored Plate s hodnotou Free Area Ratio 0,42. 

Ukázka výpočtu hodnoty Free Area Ratio pro mřížku v poli šířky 400 mm (rozměr mřížky je 

200 x 75 mm): 

 𝐹𝐴𝑅 =
𝑉𝑜𝑙𝑛á 𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑚říž𝑘𝑦

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑚říž𝑘𝑦
=

63

20 · 7,5
= 0,42 (6.1)  

Perforovaná střecha má nastavenu hodnotu FAR = 0,35. 
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Obr. 6.9 Příklad nastavení větracích otvorů 

Dále bylo nutné nastavit elektrické podmínky (Electrical Conditions). Měděným vodičům 

v přívodním poli byla nastavena podmínka, že jimi prochází elektrický proud. Hodnota 

procházejícího proudu je nastavena na jmenovitou hodnotu proudu rozváděče, tedy 800 A. Stejně 

jako při výpočtu podle IEC 60890, je i zde uvažováno, že prochází všemi čtyřmi póly. Směr 

nastaveného protékajícího proudu je zobrazen na obr. 6.10 a platí pro všechny čtyři póly. 

Při simulacích se vyskytlo varovní na nekompatibilní elektrickou podmínku. Postupnými 

simulacemi bylo odhaleno, že problém se týká svorek hlavního jističe a válečků propojujících horní 

sběrny s hlavními přípojnicemi. Výpočtový algoritmus tyto části v modelu přívodního pole 

nezohledňoval jako vodiče, přestože všechna nastavení se zdála být v pořádku. Původ tohoto 

problému se bohužel nepodařilo odhalit. Proto byly těmto prvkům přiřazeny hodnoty ztrátových 

výkonů zjištěné dílčími simulacemi (simulace samostatných prvků proběhly v pořádku). Válečkům 

byl přiřazen ztrátový výkon 0,39 W a svorkám na jističi 0,33 W. Takto byly alespoň částečně 

nahrazeny ztráty, které by pravděpodobně v těchto prvcích vznikly průchodem jmenovitého 

proudu.  

 

Obr. 6.10 Směr proudu protékajícího vodiči 

Dále bylo nutné definovat ztrátový výkon hlavního jističe a sekundárních přístrojů. Objektům 

reprezentujícím tyto přístroje v modelu byla nastavena vlastnost Volume Source s patřičnou 
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hodnotou ztrátového výkonu. Po nastavení se takto definovaný objekt objeví v záložce Heat 

Sources ve struktuře projektu. Ukázka nastavení ztrátového výkonu hlavního jističe je na obr. 6.11. 

 

Obr. 6.11 Přiřazení ztrátového výkonu do proudovodné dráhy hlavního jističe 

Posledním krokem nastavení simulace je určení cílů výpočtu (Goals). Zde byly nastaveny 

hodnoty potřebné pro sledování teploty. Cíle výpočtu jsou rozděleny do několika kategorií. Je 

možné nastavit cíle globální, objemové, plošné, bodové a další. Příklad nastavení cílů výpočtu je 

na obr. 6.12. 

 

Obr. 6.12 Příklad nastavení cílů výpočtu 

Před samotným spuštěním výpočtu je ještě nutné definovat výpočetní síť. Pro prováděné 

simulace byla tvorba výpočtové sítě ponechána na automatické funkci programu SOLISWORKS 

Flow Simulation. Zvýšeno bylo základní zjemnění sítě na hodnotu 5.  Po nastavení všech parametrů 

se výpočet spustí tlačítkem Run. 
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6.5 Vyhodnocení výsledků provedených simulací 

Na následujících obrázcích jsou uvedeny výsledky dosažené simulacemi v programu 

SOLIDWORKS Flow Simulaton. Výsledky jsou prezentovány ve formě zobrazení rozložení 

teploty v rovinách řezu. Roviny řezu byly provedeny vždy skrz celý model. Základní pohled z boku 

pole je na obr. 6.13. Řezná rovina je provedena z čela, uprostřed šířky pole. Na obr. 6.14 je řezná 

rovina provedena z boku skříně, přibližně v polovině horního oddílu. Na dalších obrázcích je 

zobrazeno rozložení teploty uprostřed výšky pole a pod horním krytem pole. Na těchto plochách 

byla sledována průměrná teplota vzduchu, ze které bylo vypočteno průměrné oteplení. Zjištěné 

hodnoty oteplení v těchto rovinách jsou srovnány na obr. 6.18 a 6.19 s výsledky výpočtů podle 

IEC 60890. Všechny zobrazované výsledky předpokládají počáteční teplotu + 35 °C. To je 

dovolená střední teplota okolního vzduchu pro rozváděče nízkého napětí. 

 

Obr. 6.13 Rozložení teploty uprostřed přívodního pole – pohled z boku 
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Obr. 6.14 Rozložení teploty uvnitř přívodního pole – pohled z čela 
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Obr. 6.15 Rozložení teplot na vnějších plochách přívodního pole 

Z rozložení teplot v jednotlivých variantách přívodního pole je vidět, že sekundární přístroje 

tepelně ovlivňují zejména své nejbližší okolí. Největší nárůst teploty je vidět v prostoru horního 

oddílu. 
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Obr. 6.16 Rozložení teploty pod horním krytem (1,0h) 

 

 

Obr. 6.17 Rozložení teploty uprostřed výšky krytu (0,5h) 

 

Tab. 6.3 Zjištěné teploty vzduchu uvnitř krytu v přívodním poli 

Varianta 
Výška uvnitř 

krytu 

Minimální 

teplota [°C] 

Průměrná 

teplota [°C] 

Maximální 

teplota [°C] 

Bez sekundárních 

přístrojů 

0,5h 35,00 41,75 60,90 

1,0h 41,18 46,15 48,58 

Varianta A 
0,5h 35,00 41,86 60,84 

1,0h 36,53 47,36 63,50 

Varianta B 
0,5h 35,01 42,03 61,78 

1,0h 35,00 47,95 60,55 

Poznámka: Pro názornější porovnání byla teplotní stupnice na obr. 6.16 a 6.17 provedena v rozsahu 

35 – 60 °C. 
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Obr. 6.18 Porovnání výsledků oteplení přívodního pole v polovině výšky krytu 

 

Obr. 6.19 Porovnání výsledků oteplení přívodního pole pod horním krytem 

Z obr. 6.18 a 6.19 je patrné, že výsledky oteplení získané výpočtem podle IEC 60890 (výpočet) 

a simulací v programu SOLIDWROKS Flow Simulation (simulace) se výrazně neliší. Oteplení 

zjištěné výpočtem v polovině výšky krytu je vždy o něco nižší než hodnoty získané simulacemi. 

Naopak pod horním krytem jsou hodnoty oteplení zjištěné výpočtem vyšší než hodnoty ze simulací. 

Rozdíly mezi simulovanými a vypočítanými hodnotami oteplení se pohybují v obou rovinách 

v intervalu od 0,05 K do 1,65 K. Na základě porovnání těchto konkrétních výsledků oteplení a 

rozložení teploty, lze konstatovat, že sekundární přístroje v přívodním poli zvýší celkové oteplení 
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uvnitř skříně, v závislosti na velikosti ztrátového výkonu, v řádu jednotek kelvinů. Nejvyšší 

oteplení bylo zjištěno výpočtem ve variantě B pod horním krytem. Nepředpokládá se tak, že by 

vlivem sekundárních přístrojů mělo dojít k překročení dovolené mezní teploty uvnitř rozváděče, 

která je výrobcem stanovena na hodnotu + 55 °C. 

 Porovnání výsledků s dovolenými hodnotami oteplení podle norem 

Aby bylo možné provést porovnání oteplení vybraných částí přívodního pole s dovolenými 

hodnotami podle norem, byly na místech, kde jsou snímány teploty během oteplovací zkoušky, 

odečítány maximální teploty, pomocí funkce surface plots. Polohy těchto měřících bodů jsou na 

obr. 6.20. 

 

Obr. 6.20 Měřící body v přívodním poli 

Porovnáním simulovaných hodnot s hodnotami dovolenými, uvedenými v normách 

IEC 61439-1, IEC 60947-2 a IEC 60947-2, bylo zjištěno, že hodnoty oteplení v simulacích, 

vyhovují dovoleným hodnotám ve všech měřících bodech. Zajímavé je, že v některých měřících 

bodech bylo zjištěno největší oteplení u varianty bez sekundárních přístrojů. A nejnižší oteplení u 

varianty B. Jedná se zejména o měřící body 1. 2. 3. a 5. Rozdíl v oteplení mezi jednotlivými 

variantami v těchto bodech byl v řádech desetin stupně kelvinu. Tyto rozdíly mohly být způsobeny 

samotným výpočtem v simulačním programu. Pro podrobnější zkoumání toho jevu by bylo vhodné 

nastavit lokální zjemnění do oblasti měřících bodů a výpočet provést opakovaně. Všechny hodnoty 

odečtené z měřících bodů v jednotlivých variantách a hodnoty dovolených oteplení v těchto 

bodech jsou uvedeny v tabulkách v příloze C. 
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 Vyhodnocení oteplení pole CONTROL MODULE 

Na obr. 6.21 a 6.22 jsou zobrazeny výsledky provedené simulace pro pole CONTROL 

MODULE. Obdobně jako u sekundárních přístrojů v přívodním poli i zde nejsou výsledné teploty 

sekundárních přístrojů směrodatné. V některých případech dosahují hodnot až 90 °C. To je 

způsobeno s největší pravděpodobností samotným provedením modelů sekundárních přístrojů. 

Přesnější hodnoty teplot sekundárních přístrojů, by přineslo jejich detailnější modelování. 

 

Obr. 6.21 Rozložení teplot v poli CONTROL MODULE 
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Obr. 6.22 Rozložení teplot uvnitř krytu pole CONTROL MODULE 

Tab. 6.4 Teploty vzduchu uvnitř krytu v poli CONTROL MODULE 

Výška uvnitř 

krytu 

Minimální teplota 

[°C] 

Průměrná teplota 

[°C] 

Maximální teplota 

[°C] 

0,5h 38,13 38,08 56,25 

1,0h 35,26 47,02 66,16 

 

 

Obr. 6.23 Porovnání výsledků oteplení v poli CONTROL MODULE 

Porovnáním vypočítaných hodnot podle IEC 60890 a hodnot simulovaných je vidět, že 

vypočítané hodnoty jsou přibližně o 6 K vyšší než hodnoty zjištěné simulací. Který z výsledků je 

blíže reálné hodnotě je možné pouze odhadovat. Nicméně lze očekávat, že skutečné oteplení se 

bude pohybovat v rozmezí obou hodnot a maximální teplota uvnitř pole nepřekročí dovolenou 

teplotu + 55 °C. 
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6.6 Dílčí závěr 

Původně bylo plánováno provedení kontrolního měření na přívodním poli. Toto měření by 

poskytlo přesné výsledky, které by bylo možné využít při nastavování simulací. Tak aby se 

výsledky simulace co nejvíce blížili reálným hodnotám. Během zpracování práce však bylo 

z kontrolního měření upuštěno, zejména z finančních a organizačních důvodů. Průběžné výsledky 

tak nebylo možné s ničím porovnávat a korigovat tak parametry simulace. Aby bylo možné provést 

výpočet simulace v rozumném čase a s dostupným výpočetním výkonem bylo přijato množství 

zjednodušení. Jak při tvorbě modelu tak při nastavení výpočtu. Porovnáním simulovaných hodnot 

oteplení a hodnot vypočítaných bylo zjištěno, že se oba výsledky výrazně neliší. Pro přibližné 

určení oteplení uvnitř rozváděče lze tedy použít výpočet podle IEC 60890 nebo provést simulaci 

ve vhodném programu. Ve společnosti ABB s. r. o. není zatím zavedena možnost provádět teplotní 

analýzy pomocí simulačních programů. Proto možným způsobem jak přibližné oteplení uvnitř 

rozváděče zjistit zůstává výpočet podle IEC 60890. V další kapitole bude ukázáno jak tento výpočet 

co nejvíce zautomatizovat a využít dostupné softwarové vybavení ve firmě. 

Pro případné navazující nebo obdobné práce je zde uvedeno několik návrhů, které by mohly 

vést k přesnějším výsledkům simulací. 

 Detailnější provedení modelů sekundárních přístrojů – např. modely jističů pomocných 

obvodů a svorky vytvořit s proudovodnou dráhou a ztrátový výkon nastavit právě do ní a 

ne do celého objemu přístroje. 

 Vytvořit zjednodušený model vodičů připojených k sekundárním přístrojům – vodiče 

připojené k přístrojům fungují jako chladič a odvádějí teplo generované v proudovodné 

dráze vedením z přístroje pryč. V současném stavu je ztrátový výkon nastaven do celého 

objemu přístrojů bez odvodu tepla do vodičů. 

 Další zpřesnění výsledků by mohlo být dosaženo nastavením pracovních teplot na 

vnější strany modelů přístrojů namísto ztrátového výkonu nastaveného do celého 

objemu přístroje – tato možnost předpokládá znalost těchto hodnot. Hodnoty pracovních 

teplot vnějších ploch instalovaných přístrojů je však velmi obtížné zjistit. Výrobci tyto 

hodnoty běžně nikde neuvádějí. 

 Větší důraz věnovaný specifikaci parametrů nastavených materiálů – při provádění 

dílčích simulací bylo zjištěno, že výsledek simulací více ovlivňuje změna geometrie (viz 

úprava modelu hlavního jističe) než změna parametrů materiálu. Podrobnější specifikace 

materiálů také jistě přispěje k přesnějším výsledkům. 

 Přesnější definování výpočetní sítě – nastavení lokálního zjemnění buněk v místech, kde 

se očekává změna směru proudění nebo kde je detailní geometrie modelu. Tato změna však 

zvýší nároky na výpočetní výkon systému, nebo prodlouží výpočetní čas. 

 Pro simulace zvolit objekt, na kterém bylo provedeno měření skutečných hodnot – to 

proto, aby bylo možné výsledky ze simulací porovnat se skutečnými hodnotami na reálném 

objektu. Na základě tohoto porovnání by bylo možné parametry simulace nastavit tak, aby 

se výsledky co nejvíce blížili skutečným hodnotám. Toto by vytvořilo kvalitní základ pro 

provádění simulací na různých variantách modelu. 

 

Nejpřesnější a směrodatné výsledky oteplení uvnitř rozváděče samozřejmě poskytuje 

provedená oteplovací zkouška. Ověřit hodnoty oteplení měřením na reálném rozváděči je možné 

například na zkušebně při Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Je 

zde možné testovat rozváděče se jmenovitým proudem, typicky až 1 500 A. V závislosti na 

konkrétním provedení je možné testovat i rozváděče s vyšším jmenovitým proudem. Oteplovací 

zkouška probíhá tak dlouho, dokud teploty v měřených místech stoupají o více než 1 K za hodinu. 
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Teplota na vybraných částech rozváděče je měřena pomocí termočlánků. Teplota vzduchu uvnitř 

rozváděče a okolní teplota se měří kalibrovanými teploměry nebo termočlánky k tomu upravenými. 

Přesnější specifikace provádění oteplovacích zkoušek rozváděče nízkého napětí je v normě 

IEC 61439-1. Odhadovaný čas na provedení částečné oteplovací zkoušky přívodního pole 

rozváděče HX0017 je i s přípravou dva pracovní dny. Náklady na provedení takové zkoušky by se 

pravděpodobně pohybovaly v rozmezí 20 000 – 30 000 Kč. Oteplovací zkouška celého rozváděče 

HX0017 by byla časově i finančně více náročná zejména s ohledem na počet testovaných 

výstupních obvodů. 
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7 EPLAN ELECTRIC P8 
EPLAN Electric P8 je CAE software společnosti EPLAN Software 

& Service GmbH & Co. KG. Tato společnost, tak jak je známá dnes, byla založena v roce 1984. 

Předchůdcem současné verze EPLAN Electric P8 byl systém EPLAN 5 založený na operačním 

systému MS-DOS. Jednalo se o menší revoluci v přístupu k projektování a tvorbě dokumentace. 

EPLAN 5 nabízel oproti nadstavbám CAD systémů řadu nových funkcí a stal se standardem pro 

tvorbu elektrotechnické dokumentace [12].  

Současný EPLAN Electric P8 je software pro projektování, dokumentaci a řízení projektů 

v elektrotechnické výrobě a automatizaci. Oproti běžným CAD softwarům poskytuje navíc 

automatické funkce jako je kontrola chyb, křížové odkazy, databáze artiklů, široké možnosti 

vyhodnocení a mnoho dalších. Využitím těchto funkcí dochází k maximální automatizaci, 

minimální chybovosti a zkrácení doby projektových prací. Výhody systému EPLAN Electric P8 

vyvstanou zejména při projektování rozsáhlých funkčních celků [12]. 

7.1 Možnosti EPLAN při výpočtu oteplení 

EPLAN Electric P8 umožňuje vytvořit kompletní dokumentaci pro výrobu rozváděče od 

schématu zapojení, přes rozložení prvků ve skříni, až po vyhodnocení celého projektu. V současné 

verzi EPLAN neumožňuje přímý výpočet oteplení uvnitř rozváděče. Jisté řešení se však nabízí 

v podobě využití datového portálu, EPLAN Data Portal, který slouží pro výměnu dat mezi výrobci 

součástí a projektanty. EPLAN Data Portal poskytuje, v závislosti na zakoupené licenci, různé 

druhy dat. Mezi ty základní patří kmenová data artiklů různých výrobců, makra, schémata zapojení, 

vícejazyčné informace o artiklech, obrázky artiklů, dokumentace a další. Mimo to, EPLAN Data 

Portal umožňuje také propojení s konfigurátorem Rittal Therm. Tento program je primárně určen 

pro výpočet potřeby klimatizace rozváděče. Lze v něm ale nalézt i výsledek ověření oteplení 

rozváděče podle IEC 60890. V následujících odstavcích bude prezentován postup jak toho 

dosáhnout. 

Výpočet oteplení dle IEC 60890 byl podrobněji popsán výše. Je tedy jasné, že pro výpočet je 

nutné znát celkový ztrátový výkon uvnitř rozváděče. Celkový ztrátový výkon přístrojů, použitých 

v konkrétním rozváděči, lze získat poměrně snadno z vyhodnocení projektu přímo v prostředí 

EPLAN. Aby to bylo možné, musí mít přístroje hodnotu ztrátového výkonu definovanou v databázi 

artiklů. Hodnotu ztrátového výkonu lze přístroji přiřadit ve Správě artiklů v kartě Data 

jednotlivých dílů (viz obr. 7.1). 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 
68 

 

Obr. 7.1 Zadání ztrátového výkonu přístroji v databázi artiklů 

Hodnotu ztrátového výkonu je pak možno zobrazit ve Vyhodnocení. Základem každého 

vyhodnocení je Formulář, do kterého se generují data z projektu. Tyto formuláře je možné 

individuálně přizpůsobovat a definovat, která data z projektu se mají zobrazovat. Formuláře 

umožňují i přidávání jednoduchých funkcí. Pro určení celkového ztrátového výkonu všech přístrojů 

v rozváděči je vhodné přidat funkci Celkem. Tato funkce sečte ztrátové výkony jednotlivých 

přístrojů ve vyhodnocení a zobrazí výslednou hodnotu. Jedno z možných nastavení formuláře, se 

zobrazením dílčích ztrátových výkonů a celkového ztrátového výkonu, je na obr. 7.2. Další 

doplňující data lze přístrojům přiřadit v kartě Libovolné vlastnosti. Takto lze přístrojům 

nadefinovat např. provozní teplotu okolí pro konkrétní přístroj a tuto hodnotu pak zobrazit, 

podobně jako ztrátový výkon, ve vyhodnocení. 

 

Obr. 7.2 Vyhodnocení projektu - Seznam přístrojů 
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Pokud je znám celkový ztrátový výkon přístrojů uvnitř rozváděče, je možné přistoupit 

k výpočtu za pomoci Rittal Therm. Jak již bylo zmíněno, přístup k Rittal Therm je umožněn přes 

EPLAN Data Portal. Ten se spustí přes záložku Obslužné programy – Data Portal. Objeví se 

hlavní okno se seznamem podporovaných výrobců. Pro přístup ke konfigurátoru Rittal Therm je 

nutné zvolit výrobce Rittal. Po výběru výrobce se zobrazí seznam kategorií s jednotlivými typy 

přístrojů. Pro přístup do Rittal Therm slouží značka v pravém horním rohu (viz obr. 7.3). 

 

Obr. 7.3 Přístup do Rittal Therm z prostředí EPLAN Data Portal 

Při první návštěvě Rittal Therm je nutné provést jednoduchou registraci na internetových 

stránkách výrobce. Po registraci a získání přihlašovacích údajů je možné začít s programem 

pracovat.  

Postup výpočtu oteplení pomocí Rittal Therm bude ukázán na poli CONTROL MODULE. Pro 

toto pole byl proveden výpočet oteplení již v kapitole 5.3. Výsledky získané výpočtem, by se měli 

shodovat s výsledky získanými z Rittal Therm neboť jde o totožný postup řešení. Přípustná může 

být pouze drobná odchylka způsobená odečítáním z grafů a charakteristik. 

 Postup výpočtu oteplení v Rittal Therm 

Po úspěšném přihlášení se objeví úvodní obrazovka Okamžitý start, která nabízí několik 

možností. Pro získání hodnot oteplení uvnitř rozváděče je určena hned první možnost, tedy 

Výpočet chlazení rozváděčů. V dalším okně, Chlazení rozváděčů, se zvolí možnost Založení 

nového projektu. V novém okně se vyplní Hlavní data projektu, je zde možné zadat i maximální 

vnější a vnitřní teplotu rozváděče, hodnotu napětí a frekvenci. Pro postup k dalšímu kroku 

nastavení se vždy použije šipka vpravo dole (viz obr. 7.4). 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 
70 

 

Obr. 7.4 Úvodní strana nového projektu 

V dalším okně, Přidat rozváděč, se volí parametry krytu rozváděče. Pro pole CONTROL 

MODULE je nastavení následující: 

SO Speciální rozměry 

Šířka: 400 mm 

Výška: 2 200 mm 

Hloubka: 600 mm 

Součinitel přestupu tepla „k“: 10 

Otvory pro přívod vzduchu: 252 cm2 

Horizontální dělící stěny: Bez dělící stěny 

Typ instalace rozváděče: (5) Vnitřní střední rozváděč volně stojící 

Rozváděč s nastavenými parametry se uloží a poté se zadá Celkový ztrátový výkon použitých 

a uvažovaných přístrojů (viz obr. 7.5). 

 

Obr. 7.5 Definování krytu rozváděče a zadání ztrátového výkonu 

V dalším okně, Výběr rozváděče, je zobrazen právě vytvořený rozváděč. Pokud by 

v minulosti byly vytvořené a uložené jiné rozváděče, byly by zde také uvedeny. Z tohoto seznamu 

se tedy vybere požadovaný rozváděče. V dalším kroku, Výpočet, jsou zobrazena základní data 

výpočtu. Jsou zde uvedeny hodnoty Efektivního povrchu rozváděče, Instalovaný ztrátový výkon, 

Ztrátový výkon odevzdávaný povrchovou plochou, Celkový ztrátový výkon a Teplota bez 

chlazení. Na základně těchto dat už mohou být do výpočtu přidány aktivní chladící prvky nebo 
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naopak topení. V této práci je rozváděč uvažován pouze s pasivním chlazením, tudíž tento krok i 

následující, Příslušenství, jsou přeskočeny beze změn. 

 

Obr. 7.6 Nastavení Výpočtu a Příslušenství 

V posledním kroku je zobrazeno Shrnutí provedeného výpočtu (viz obr. 7.7). Jsou zde opět 

zobrazeny nastavené parametry rozváděče a celého výpočtu. Dále je zde uvedena informace o 

nutnosti použití chlazení a Střední teplota rozváděče bez chlazení. Pomocí ikon v dolní části je 

možné shrnutí výpočtu vytisknout nebo exportovat do několika datových formátů. Nachází se zde 

také ikona pro ověření oteplení dle IEC 61439/IEC 60890 (vyznačena červeně na obr. 7.7). 

 

Obr. 7.7 Shrnutí výpočtu chlazení/oteplení 

Získaná data z programu Rittal Therm pro pole CONTROL MODULE jsou v příloze D. Je zde 

uvedeno shrnutí výpočtu i vygenerovaná zpráva z ověření oteplení. Z této zprávy vyplývá, že 

oteplení, v polovině výšky rozváděče, by mělo být 9,51 K a pod horním krytem 19,88 K. Výpočtem 

v kapitole 5.3 bylo zjištěno oteplení uprostřed výšky krytu 8,74 K a pod horním krytem 18,09 K. 

Je zřejmé, že hodnoty oteplení, získané z Rittal Therm, jsou o 1 - 2 K vyšší než hodnoty získané 

analytickým výpočtem, přestože by se mělo jednat o stejný postup výpočtu. Odchylka může být 

způsobena rozdílnými hodnotami odečtenými z grafů. Lze také uvažovat to, že ve výpočtu 

v Rittal Therm je zahrnuta určitá rezerva, aby oteplení vyšlo bezpečně vyšší, než se předpokládá. 
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7.2 EPLAN Pro Panel 

V předchozí kapitole byl popsán způsob, kterým lze v současné době určit, alespoň přibližně, 

oteplení v rozváděči pomocí softwaru EPLAN Electric P8 a konfigurátoru Rittal Therm. Další 

možností platformy EPLAN jak lze získat užitečné informace související s oteplením rozváděče, 

by měl poskytnou EPLAN Pro Panel v právě připravované verzi 2.6. EPLAN Pro Panel je CAE 

řešení pro 3D návrh rozváděčových skříní a systémů. Software je určen pro 3D projektování 

elektrické a hydraulické konfigurace, virtuální 3D zapojení vodičů a generování dat pro montáž 

kabelových svazků a obsluhu výrobních strojů [13]. Připravovaný koncept řešení oteplení je nazván 

„Integrace tepelného návrhu“ a byl vyvinut ve spolupráci se společnostmi Rittal a Phoenix Contact. 

Koncept je založena na digitálích datech produktů, softwaru EPLAN Pro Panel a nově vyvinutých 

řešeních pro regulaci vnitřního prostředí rozváděčů [19].  

 Prevence horkých míst 

Tato funkce umožní, na základě rozměrů (celkové velikosti povrchu) a celkového ztrátového 

tepla, barevně rozlišit instalované přístroje podle hustoty generovaného ztrátového tepla. 

Projektanti tak budou mít přehled, kde se nacházejí komponenty vyžadující zvýšenou pozornost 

s ohledem na jejich provozní teploty. Předpokladem pro využívání této funkce je, že výrobci prvků 

poskytnou relevantní data, která budou dostupná přes EPLAN Data Portal. Prvním takovým 

výrobcem je právě společnost Phoenix Contact. Na obr. 10.8 je zobrazeno, jak tato funkce funguje. 

Vlevo je zobrazen rozváděč s přístroji, jak je to dnes běžné. Vpravo je zobrazen rozváděč se 

zohledněním ztrátového výkonu jednotlivých přístrojů. Přístroje jsou vyobrazeny v odstínech žluté 

až červené. Právě odstín barvy přístroje udává množství ztrátového tepla generovaného při provozu 

daného přístroje (červené komponenty generují nejvíce odpadního tepla) [19]. 

 

Obr. 7.8 Rozložení ztrátového tepla v přístrojích [19] 

 Vizualizace ztrátového tepla a proudění vzduchu 

Při návrhu rozváděče v EPLAN Pro Panel bude možné zobrazit místa v rozváděči, která musí 

zůstat neobsazena přístroji, aby byla zajištěna správná cirkulace vzduchu (viz obr. 7.9 vpravo). 

Zároveň zobrazí místa, kde jsou podmínky chlazení plně dostačující. Příklad takového zobrazení 

je uveden na obr. 7.9. Na obrázku vlevo je ukázáno, že při osazení chladící jednotky na dveře 
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rozváděče nedosahuje optimálně klimatizovaný prostor k levé stěně rozváděče. Přístroje v tomto 

prostoru tedy mohou být nedostatečně chlazeny. Změnou umístění chladící jednotky, na bok 

rozváděče (obrázek uprostřed) došlo i ke změně optimálně chlazeného prostoru, který tak nyní 

obsáhne všechny přístroje. Optimálně klimatizovaný prostor je prostor, který dokáže klimatizační 

jednotka svým výkonem spolehlivě vychladit. EPLAN Pro Panel dokáže zobrazit i další doplňkové 

parametry pro co nejlepší chlazení přístrojů. Jedná se například o zobrazení maximální vzdálenosti 

přístroje od zdroje chladícího vzduchu nebo úhel, pod kterým vstupuje/vystupuje vzduch do/z 

aktivně chlazeného zařízení. Je tak zohledněna skutečnost, že rychlost proudícího vzduchu klesá 

se vzdáleností od zdroje. V budoucnu budou potřebná data zahrnuta u jednotlivých komponent, 

zejména společnosti Rittal, a dostupná přes EPLAN Data Portal. EPLAN Pro Panel by měl pak 

umožnit sadou různých testů dostatečně ověřit správnost návrhu chlazení rozváděče [19]. 

 

Obr. 7.9 Zobrazení dostatečně a nedostatečně chlazeného prostoru [19] 
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8 ZÁVĚR 
Diplomová práce se zabývá vlivem sekundárních přístrojů na oteplení skříně rozváděče 

nízkého napětí. V teoretické části byly stručně popsány základní mechanismy sdílení tepla. Vedení, 

proudění a sálání. Ve skříni rozváděče se jistou měrou uplatňuje každý z nich. Teplo v rozváděči 

vzniká průchodem elektrického proudu ve vodičích a proudovodných drahách přístrojů. 

Takto generované teplo je nežádoucí, neboť důsledkem je zvýšená teplota uvnitř rozváděče, která 

může negativně ovlivňovat instalovaná zařízení. Vysoká teplota má negativní vliv zejména na 

životnost použitých izolačních materiálů a může také ovlivňovat správnou funkci jističů. Z tohoto 

důvodu je nutné sledovat, zejména při návrhu jistících prvků informace od výrobce konkrétního 

přístroje. V další části práce byly nastudovány dovolené hodnoty oteplení pro rozváděče nízkého 

napětí. Základní pravidla pro návrh rozváděče, ověření návrhu i dovolené hodnoty oteplení jsou 

uvedeny v normě IEC 61439-1. V souladu s touto normou jsou vyráběny i rozváděče ve 

společnosti ABB s. r. o. Tyto rozváděče se skládají z několika funkčních jednotek. Mezi ty hlavní 

patří přívodní a vývodní pole. 

V praktické části práce byl zkoumán vliv sekundárních přístrojů na oteplení uvnitř vybraných 

částí konkrétního rozváděče vyrobeného firmou ABB s. r. o. Tento rozváděč, s pracovním názvem 

HX0017, se skládá z několika polí. Pro tuto práci byly vybrány pouze pole obsahující sekundární 

přístroje. Sekundární přístroje jsou přístroje určené pro některé doplňkové funkce, jako je měření 

provozních veličin, vzdálená komunikace, ovládání pomocných obvodů nebo signalizace. 

V rozváděči HX0017 se tyto přístroje nachází v horním oddílu přívodního pole a v samostatném 

poli CONTROL MODULE. Aby bylo možné sledovat vliv sekundárních přístrojů na oteplení 

uvnitř skříně, byly uvažovány celkem tři varianty přívodního pole. První byla bez sekundárních 

přístrojů. Druhá varianta (varianta A) měla ztrátový výkon sekundárních přístrojů 61,2 W. Třetí 

varianta (varianta B) měla ztrátový výkon sekundárních přístrojů 110,3 W. Hodnota ztrátového 

výkonu sekundárních přístrojů v poli CONTROL MODULE byla 300 W.  

Oteplení vzduchu uvnitř jednotlivých variant přívodního pole a uvnitř pole CONTROL 

MODULE bylo ověřeno nejdříve výpočtem podle IEC 60890. Tímto výpočtem byly zjištěny 

průměrné hodnoty oteplení vzduchu v polovině výšky krytu a pod horním krytem. Dle očekávání 

bylo nejnižší oteplení zjištěno u varianty bez sekundárních přístrojů. Konkrétně 5,68 K uprostřed 

výšky krytu a 11,86 K pod horním krytem. Nejvyšší oteplení bylo zjištěno ve variantě B, uprostřed 

výšky krytu 6,98 K pod horním krytem 14,60 K. Oteplení uprostřed výšky krytu v poli CONTROL 

MODUL bylo 8,74 K a pod horním krytem 18,09 K. Při uvažování střední dovolené teploty v okolí 

rozváděče + 35 °C, všechny tyto zjištěné hodnoty oteplení, respektive jim odpovídající teploty, 

jsou nižší než dovolená hodnota teploty uvnitř rozváděče, která je stanovena výrobcem na hodnotu 

+ 55°C.  

Následně byla, pro stejné části rozváděče HX0017, provedena teplotní analýza v simulačním 

programu. Před započetím samotných teplotních analýz bylo nutné vytvořit zjednodušené 

matematické modely reálných částí rozváděče. Zjednodušený model přívodního pole byl vytvořen 

na základě předlohy, poskytnuté firmou ABB s. r. o. Model pole CONTROL CUBICLE byl 

vytvořen na základě známých rozměrů hlavních částí. Modely sekundárních přístrojů byly 

vytvořeny na základě rozměrů a výkresu uvedených v technické dokumentaci konkrétních 

přístrojů.  Původně byl pro analýzu vybrán program ANSYS Workbench. V něm byl ale zvolen 

nevhodný typ analýzy (Steady-state thermal analysis), který poskytoval zkreslené výsledky. 

V daném typu analýzy totiž nebylo možné zohlednit přirozené proudění vzduchu uvnitř rozváděče. 
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Přestup k jinému typu analýzy, který by přirozené proudění zohledňoval, by byl v prostředí 

ANSYS časově velmi náročný, proto další práce pokračovaly v programu SOLIDWORKS Flow 

Simulation. V tomto programu byly provedeny všechny teplotní simulace na zjednodušených 

matematických modelech částí rozváděče HX0017. Výsledky těchto simulací byly následně 

porovnány s výsledky získanými výpočtem oteplení podle IEC 60890.  

Rozdíly mezi simulovanými a vypočítanými hodnotami oteplení se v přívodním poli 

pohybovaly, v závislosti na variantě sekundárních přístrojů, v intervalu od 0,05 K do 1,65 K. 

Nejvyšší teploty byly, podle očekávání, zjištěny ve variantě B, kde průměrná teplota uprostřed 

výšky krytu byla 42,03 °C a pod horním krytem 47,95 °C. Na základě porovnání získaných 

výsledků a rozložení teplot v jednotlivých variantách bylo zjištěno, že sekundární přístroje 

v přívodním poli zvýší celkové oteplení uvnitř skříně maximálně o jednotky kelvinů. Lze tedy 

konstatovat, že sekundární přístroje v přívodním poli mají jen malý vliv na oteplení uvnitř skříně a 

nepředpokládá se, že by jejich působením došlo k překročení dovolené teploty uvnitř rozváděče, 

která je výrobcem stanovena na hodnotu + 55 °C.  

Mezi vypočítanými a simulovanými hodnotami oteplení v poli CONTROL MODULE byl 

zjištěn rozdíl přibližně 6 K. Nejvyšší oteplení, 18,09 K, bylo zjištěno výpočtem v horní části krytu. 

Toto oteplení odpovídá průměrné teplotě 53,09 °C. Simulací byla zjištěna průměrná teplota v tomto 

místě 47,02 °C. Rozdíl mezi vypočítanými a simulovanými hodnotami mohl být způsoben 

množstvím zjednodušení, které byly přijaty při tvorbě modelu. Z výsledků simulace a výpočtu bylo 

zjištěno, že ani v tomto případě by oteplení způsobené sekundárními přístroji nezpůsobilo 

překročení dovolené teploty uvnitř rozváděče. 

V přívodním poli byla dále sledována maximální teplota na částech, které jsou ověřovány při 

provádění oteplovací zkoušky. Hodnoty z těchto částí byly odečteny z výsledků simulací pro 

všechny varianty přívodního pole a následně porovnány s dovolenými hodnotami uvedenými 

v normách. Dovolené hodnoty byly převzaty z norem IEC 61439-1, IEC 60947-1 a 

IEC 60947- 2. Ve všech případech hodnoty zjištěné z provedených simulací vyhověly dovoleným 

hodnotám podle norem. Aby bylo možné určit relevanci simulovaných hodnot, bylo by nutné tyto 

hodnoty ověřit měřením. Provedení měření bylo původně plánováno i jako součást této práce. 

K měření však nakonec z finančních a organizačních důvodů nedošlo. Ověření oteplení 

v přívodním poli by bylo možné provést například na zkušebně při Fakultě elektrotechniky a 

komunikačních technologii VUT v Brně. Odhadovaný čas na provedení měření byl stanoven na 

dva pracovní dny. Náklady na provedení takovéto zkoušky se pohybují v rozmezí 20 000 – 

30 000 Kč. 

V poslední kapitole práce byl nalezen způsob, jak provést výpočet oteplení podle IEC 60890 

v programu EPLAN Electric P8. Tento program je ve firmě ABB s. r. o. využíván jako hlavní 

nástroj pro tvorbu technické dokumentace. Bylo zjištěno, že v současné verzi programu EPLAN 

Electric P8 lze provést výpočet oteplení za pomoci konfigurátoru Rittal Therm od společnosti 

Rittal. Postup jak tento výpočet provést byl popsán výše. Dále bylo zjištěno, že v právě 

připravované verzi EPLAN Electric P8 2.6 budou obsaženy, některé nové funkce týkající se 

tepelných poměrů uvnitř rozváděče. S využitím doplňku EPLAN Pro Panel bude možné barevně 

rozlišit přístroje na základě poměru ztrátového výkonu a objemu přístroje. Projektanti tak na první 

pohled zjistí, kde se nachází přístroje, které vyžadují zvýšenou pozornost s ohledem na generované 

ztrátové teplo. Dále bude možné přiřadit přístrojům montážní rozestupy. Při návrhu rozložení 

přístrojů uvnitř rozváděče, tak nebude možné vložit dva přístroje s velkým ztrátovým výkonem 

těsně vedle sebe. Pomocí dalších funkcí bude možné zobrazit místa v rozváděči, která musejí zůstat 
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volná, aby nedocházelo k ovlivňování cirkulace vzduchu v případě, že je požita klimatizační 

jednotka. Také bude možné zobrazit prostor v rozváděči, který klimatizační jednotka bezpečně 

uchladí. Nalezený způsob výpočtu, využívající konfigurátor Rittal Therm a data z vyhodnocení 

v EPLAN Electric P8, může přinést značnou úsporu času, oproti analytickému výpočtu podle 

IEC 60890. Navíc způsob výpočtu pomocí Rittal Therm zmenšuje pravděpodobnost chyby, která 

může nastat při odečítání z grafů a charakteristik při analytickém výpočtu. 

Účelem této práce bylo zjistit, jak sekundární přístroje ovlivňují oteplení uvnitř skříně 

rozváděče, zejména pak oteplení uvnitř přívodního pole. Oteplovací zkoušky totiž běžně probíhají 

bez sekundárních přístrojů. Z provedených simulací a výpočtů bylo zjištěno, že sekundární 

přístroje výrazně neovlivňují oteplení uvnitř skříně rozváděče. A nepředpokládá se, že by jejich 

vlivem došlo k překročení dovolených mezí oteplení na jednotlivých částech rozváděče. 

 Pro další navazující práci se doporučuje provést detailní oteplovací zkoušku přívodního pole 

včetně sekundárních přístrojů. Ty mohou být dle IEC 61439-1 nahrazeny topnými rezistory o stejné 

hodnotě ztrátového výkonu. Následně vytvořit matematický model a na základě získaných hodnot 

z měření, přizpůsobit nastavení simulace tak, aby se výsledky ze simulace co nejvíce přiblížili 

reálným hodnotám. Předpokládá se, že takto by se dala získat sada referenčních hodnot pro 

nastavení simulací. Využitím těchto hodnot při dalších simulacích by se dalo očekávat, že výsledky 

budou mít vysokou vypovídající hodnotu i bez provedení kontrolního měření.  
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PŘÍLOHY 

Příloha A 

Grafy a tabulky pro určení koeficientů při výpočtu oteplení uvnitř krytů menších jak 1,25 m2 

převzaté z IEC 60890/ ČSN IEC 890+A1 

 

Obr. A.1 Určení konstanty krytu k [7] 

 

Tab. A.1 Určení exponentu x [7] 

Kryt Exponent 

Účinný chladící povrch Ae Provedení x 

>1,25 m2 
Bez ventilačních otvorů 0,804 

S ventilačními otvory 0,715 

≤1,25 m2 Bez ventilačních otvorů 0,804 
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Obr. A.2 Určení činitele rozložení teploty vzduchu uvnitř krytu c [7] 
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Příloha B 

Tab. B.1 Seznam uvažovaných přístrojů a ztrátových výkonů v přívodním poli -  varianta A 

OZNAČENÍ POPIS TYP VÝROBCE 
UVAŽOVANÉ 

ZTRÁTY [W] 

-Q02 KOMPAKTNÍ JISTIČ XT2H 160 Ekip LSIG In=63A 4p F F ABB 6,80 

-Q3.1 

JISTIČ S201-C0.5 NA ABB 2,80 

KONTAKT 

POMOCNÝ 
S2C-S/H6R ABB 0,50 

-Q3.2 

JISTIČ S201-C2 NA ABB 3,60 

KONTAKT 

POMOCNÝ 
S2C-S/H6R ABB 0,50 

-Q3.3 

JISTIČ S201-C1 NA ABB 2,80 

KONTAKT 

POMOCNÝ 
S2C-S/H6R ABB 0,50 

-Q1.3 JISTIČ S203-C2 NA ABB 7,20 

-Q1.4 JISTIČ S203-C0.5 NA ABB 5,60 

-Q1.5 JISTIČ S203-C0.5 NA ABB 5,60 

-Q1.22 

JISTIČ S201-C0.5 ABB 1,40 

KONTAKT 

POMOCNÝ 
S2C-S/H6R ABB 0,50 

-KV10 
MONITOR 

NAPĚŤOVÝ 
VMD420-D-1 BENDER 3,50 

-KV11 
MONITOR 

NAPĚŤOVÝ 
VME420-D-2 BENDER 3,50 

-AH01 FBP PDP22-FBP.025 ABB 0,00 

-B01 HYGROSTAT ETF 012 01230.0-00 STEGO 0,00 

-P01 MULTIMETR DIRIS A40 110-400VAC SOCOMEC 10,00 

-XV1 

BLOK TESTOVACÍ TC-E-VA ABB 0,00 

PŘÍSLUŠENSTVÍ CPT-1 ABB 0,00 

PŘÍSLUŠENSTVÍ FIC-2/4-DIA4 ABB 0,00 

-U01 LED PANEL PAN35-05-13 10-250VAC/DC AMI 1,00 

-U02 LED PANEL PAN35-05-13 10-250VAC/DC AMI 1,00 

-XA2 

BLOK TESTOVACÍ CC-E-VA ABB 0,00 

PŘÍSLUŠENSTVÍ CPT-1 ABB 0,00 

PŘÍSLUŠENSTVÍ FIC-2/4-DIA4 ABB 0,00 

-XA1 SVORKOVNICE 8x ZS4 ABB 0,80 

-XA2 SVORKOVNICE 15x ZS4 ABB 1,50 

-XD24 SVORKOVNICE 15x ZS4 ABB 1,50 

-XG04 SVORKOVNICE 6x ZS4 ABB 0,60 

CELKOVÝ ZTRÁTOVÝ VÝKON [W] 61,20 
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Tab. B.2 Seznam uvažovaných přístrojů a ztrátových výkonů v přívodním poli -  varianta B 

OZNAČENÍ POPIS TYP VÝROBCE 
UVAŽOVANÉ 

ZTRÁTY [W] 

-Q01 
JISTIČ S282 UC-K6 ABB 3,8 

KONTAKT POMOCNÝ S2-H11 ABB 0,3 

-Q02 
JISTIČ S282 UC-K6 ABB 3,8 

KONTAKT POMOCNÝ S2-H11 ABB 0,3 

-Q03 
JISTIČ S282 UC-K2 ABB 3,3 

POMOCNÝ KONTAKT S2-H11 ABB 0,3 

-Q04 
JISTIČ S282 UC-K2 ABB 3,3 

POMOCNÝ KONTAKT S2-H11 ABB 0,3 

-Q05 
JISTIČ S282 UC-K2 ABB 3,3 

POMOCNÝ KONTAKT S2-H11 ABB 0,3 

-Q06 
JISTIČ S203-K 2 ABB 5,0 

POMOCNÝ KONTAKT S2C-H11L ABB 0,3 

-F111 RELÉ 
REF615 

HBFDACADNBA1BNN1XG 
ABB 20,0 

-F113 RELÉ MVAJ13_B1BB0754A ALSTOM 10,0 

-PGJ MULTIMETR 53U-1121-AD4/H M-SYSTEM 10,0 

-X05 SVORKOVNICE 40x ZS6 ABB 20,0 

-X06 SVORKOVNICE 52x ZS6 ABB 26,0 

CELKOVÝ ZTRÁTOVÝ VÝKON [W] 110,3 
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Tab. B.3 Seznam uvažovaných přístrojů a ztrátových výkonů v poli CONTROL MODULE 

OZNAČENÍ POPIS TYP VÝROBCE 
UVAŽOVANÉ 

ZTRÁTY [W] 

-Q01 
JISTIČ S201P-C16 NA ABB 5,0 

POMOCNÝ KONTAKT S2C-S/H6R ABB 0,5 

-Q02 
JISTIČ S201-B10 NA ABB 4,2 

POMOCNÝ KONTAKT S2C-S/H6R ABB 0,5 

-Q1.1 
JISTIČ DS201 B6 A30 ABB 4,4 

POMOCNÝ KONTAKT S2C-S/H6R ABB 0,5 

-Q1.2 
JISTIČ S201-B6 NA ABB 4,0 

POMOCNÝ KONTAKT S2C-S/H6R ABB 0,5 

-Q1.3 
JISTIČ S201-B6 NA ABB 4,0 

POMOCNÝ KONTAKT S2C-S/H6R ABB 0,5 

-Q1.4 
JISTIČ S201-C1 NA ABB 2,8 

POMOCNÝ KONTAKT S2C-S/H6R ABB 0,5 

-Q1.21 
JISTIČ S201M-C25 ABB 3,2 

POMOCNÝ KONTAKT S2C-S/H6R ABB 0,5 

-Q1.31 
JISTIČ S201-C10 ABB 2,1 

POMOCNÝ KONTAKT S2C-S/H6R ABB 0,5 

-Q1.32 
JISTIČ S201-C10 ABB 2,1 

POMOCNÝ KONTAKT S2C-S/H6R ABB 0,5 

-P01 
KONTROLNÍ 

JEDNOTKA 
CMS-600 ABB 2,4 

-AF05 MSERVICE Mservice ABB 15,0 

-AH1 MCONNECT Mconnect ABB 15,0 

-AF01 MLINK MLink New with ProfibusDP ABB 15,0 

-AF02 MLINK MLink New with ProfibusDP ABB 15,0 

-AF03 MLINK MLink New with ProfibusDP ABB 15,0 

-AF04 MLINK MLink New with ProfibusDP ABB 15,0 

-T01 ZDROJ CP-C 24/20.0 ABB 58,0 

-T01.1 BUFFER MODULE CP-B 24/20.0 ABB 40,0 

-T02 ZDROJ CP-S 24/10.0 ABB 29,0 

-T03 ZDROJ CP-S 24/10.0 ABB 29,0 

-XD24 SVORKOVNICE 11x ZS4 ABB 1,1 

-X01 SVORKOVNICE 8x ZS4 ABB 0,8 

-X02 SVORKOVNICE 9x ZS4 ABB 0,9 

-AG1 
ETHERNETOVÝ 

SWITCH 

SPIDER II 8TX/2FX-SM 

EEC 
HIRSHMANN 5,0 

-AG2 
ETHERNETOVÝ 

SWITCH 

SPIDER II 8TX/2FX-SM 

EEC 
HIRSHMANN 5,0 

-AG3 
ETHERNETOVÝ 

SWITCH 
SPIDER 4TX/1FX HIRSHMANN 2,5 

CELKOVÝ ZTRÁTOVÝ VÝKON [W] 300,0 
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Příloha C 

Tab. C.1 Maximální teploty a oteplení vybraných částí přívodního pole – bez sekundárních 

přístrojů 

Měřící bod Popis 
Dovolené oteplení 

[K] 

Maximální 

teplota [°C] 

Maximální 

oteplení [K] 

1. 

aN 

Svorky pro vnější izolované 

vodiče 

70 

(IEC 61439-1 )  

68,57 33,57 

aL1 68,69 33,69 

aL2 68,55 33,55 

aL3 67,88 32,88 

bN 68,58 33,58 

bL1 68,70 33,70 

bL2 68,55 33,55 

bL3 67,89 32,89 

2. 

N 

Svorky pro externí připojení 
80 

(IEC 60947-2) 

67,65 32,65 

L1 68,07 33,07 

L2 67,76 32,76 

L3 66,48 31,48 

3. 

N 66,28 31,28 

L1 65,92 30,92 

L2 64,72 29,72 

L3 62,19 27,19 

4. 

N 

Připojení na hlavní přípojnice 
95 

(specifikuje výrobce) 

59,00 24,00 

L1 58,20 23,20 

L2 56,97 21,97 

L3 55,08 20,08 

5. Jistič 
Části nepřístupné dotyku při 

běžném užívání 

60 

(IEC 60947-2) 66,13 31,13 

6. Jistič 
Části přístupné dotyku, které 

nejsou určeny pro ruční ovládání 

40 

(IEC 60947-1)  55,31 20,31 

7. Dveře Vnější skříně a kryty - kovové 
30 

(IEC 61439-1 )  45,32 10,32 

8. Plast Vnější skříně a kryty - nekovové 
40 

(IEC 61439-1 )  37,60 2,60 

Teploty a oteplení dalších částí 

9. Oddíl Zadní strana horního oddílu nestanoveno 44,25 9,25 

10. Stěna Dělící stěna nestanoveno 49,53 14,53 

11. 

N 

Hlavní přípojnice nestanoveno 

58,37 23,37 

L1 57,70 22,70 

L2 56,50 21,50 

L3 54,51 19,51 
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Tab. C.2 Maximální teploty a oteplení vybraných částí přívodního pole – varianta A  

Měřící bod Popis 
Dovolené oteplení 

[K] 

Maximální 

teplota [°C] 

Maximální 

oteplení [K] 

1. 

aN 

Svorky pro vnější izolované 

vodiče 

70 

(IEC 61439-1 )  

68,17 33,17 

aL1 68,32 33,32 

aL2 68,29 33,29 

aL3 67,63 32,63 

bN 68,18 33,18 

bL1 68,33 33,33 

bL2 68,29 33,29 

bL3 67,64 32,64 

2. 

N 

Svorky pro externí připojení 
80 

(IEC 60947-2) 

67,29 32,29 

L1 67,75 32,75 

L2 67,46 32,46 

L3 66,2 31,2 

3. 

N 66,21 31,21 

L1 65,84 30,84 

L2 64,37 29,37 

L3 61,94 26,94 

4. 

N 

Připojení na hlavní přípojnice 
95 

(specifikuje výrobce) 

59,19 24,19 

L1 58,43 23,43 

L2 56,63 21,63 

L3 54,87 19,87 

5. Jistič 
Části nepřístupné dotyku při 

běžném užívání 

60 

(IEC 60947-2) 65,85 30,85 

6. Jistič 
Části přístupné dotyku, které 

nejsou určeny pro ruční ovládání 

40 

(IEC 60947-1)  55,21 20,21 

7. Dveře Vnější skříně a kryty - kovové 
30 

(IEC 61439-1 )  45,71 10,71 

8. Plast Vnější skříně a kryty - nekovové 
40 

(IEC 61439-1 )  69,31 34,31 

Teploty a oteplení dalších částí 

9. Oddíl Zadní strana horního oddílu nestanoveno 67,74 32,74 

10. Stěna Dělící stěna nestanoveno 49,75 14,75 

11. 

N 

Hlavní přípojnice nestanoveno 

58,59 23,59 

L1 57,9 22,9 

L2 56,18 21,18 

L3 54,31 19,31 

 

 

 

 

 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 
86 

Tab. C.3 Maximální teploty a oteplení vybraných částí přívodního pole – varianta B 

Měřící bod Popis 
Dovolené oteplení 

[K] 

Maximální 

teplota [°C] 

Maximální 

oteplení [K] 

1. 

aN 

Svorky pro vnější izolované 

vodiče 

70 

(IEC 61439-1 )  

67,51 32,51 

aL1 66,82 31,82 

aL2 66,80 31,80 

aL3 67,11 32,11 

bN 67,11 32,11 

bL1 66,78 31,78 

bL2 66,78 31,78 

bL3 67,51 32,51 

2. 

N 

Svorky pro externí připojení 
80 

(IEC 60947-2) 

66,37 31,37 

L1 66,52 31,52 

L2 66,17 31,17 

L3 65,15 30,15 

3. 

N 65,63 30,63 

L1 65,51 30,51 

L2 63,97 28,97 

L3 61,47 26,47 

4. 

N 

Připojení na hlavní přípojnice 
95 

(specifikuje výrobce) 

59,69 24,69 

L1 58,79 23,79 

L2 57,15 22,15 

L3 54,77 19,77 

5. Jistič 
Části nepřístupné dotyku při 

běžném užívání 

60 

(IEC 60947-2) 
64,77 29,77 

6. Jistič 
Části přístupné dotyku, které 

nejsou určeny pro ruční ovládání 

40 

(IEC 60947-1)  
54,54 19,54 

7. Dveře Vnější skříně a kryty - kovové 
30 

(IEC 61439-1 )  
50,50 15,50 

8. Plast Vnější skříně a kryty - nekovové 
40 

(IEC 61439-1 )  
--- --- 

Teploty a oteplení dalších částí 

9. Oddíl Zadní strana horního oddílu nestanoveno 77,55 42,55 

10. Stěna Dělící stěna nestanoveno 49,23 14,23 

11. 

N 

Hlavní přípojnice nestanoveno 

59,01 24,01 

L1 58,18 23,18 

L2 56,68 21,68 

L3 54,14 19,14 
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Příloha D 

Výstupy z konfigurátoru Rittal Therm: Shrnutí výpočtu a zpráva z ověření oteplení 
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