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ABSTRAKT 

Táto diplomová práca sa zaoberá areálovou distribučnou sieťou a jednou zo vstupných trafostaníc 

nemocnice. Prvá časť tejto diplomovej práce rieši návrh novej káblovej siete, jej postupné oživene 

bez toho, aby došlo k výpadkom elektrickej energie v odberných miestach. Ďalej v tejto práci je 

navrhnutý kiosk, ktorý bude slúžiť, ako dočasná trafostanica pre napájanie odberov, počas 

rekonštrukcie rozvádzača VN. Následne je v tejto práci navrhnutá nová rozvodňa VN v jednej zo 

vstupných trafostaníc. Bol navrhnutý nový rozvádzač VN a vybavenie novej rozvodne VN. Ďalej 

v tejto práci je navrhnutá kompenzácia celého areálu, vrátane káblovej siete VN. 

 

 

 

KĽÚČOVÉ SLOVA:  návrh káblov VN - 22 kV, rekonštrukcia káblových tras, areálová sieť 

VN, určenie skratových pomerov, rekonštrukcia rozvodne VN, 

rozvádzače VN s izoláciou SF6, návrh rozvádzačov VN, nadprúdová 

ochrana, porovnávacia ochrana vedenia, návrh istiacich a meracích 

transformátorov, dočasná rozvodňa VN, rekonštrukcia počas 

prevádzky, nemocničná elektrická sieť, kompenzácia kapacitného 

výkonu káblovej sieti, návrh chladenia transformátora. 

 



ABSTRACT 

This master's thesis deals with the area hospital distribution networkand one of the hospital's entry 

substation. The first part of this master's thesis deals with the project of the new cable network, her 

gradual revival without any power outages at the collection points. Futher, in this thesis is project 

of temporary transformer station for supplying power during the reconstruction of the HV 

switchboard. Subsequently, in this thesis is project of the new HV switchboard in one of the entry 

substation. new HV switchgear and a new HV substation were projected. Futher, in this thesis is 

proposed compensation of the whole area, including the HV network. 

 

 

 

 

KEY WORDS:  project of HV cables - 22 kV, reconstruction of cable ways, HV network, 

area HV network, determination of short-circit conditions, 

reconstruction of HV substation, HV switchgears with SF6 insulation, 

project of HV switchgears, overcurrent protection, line differential 

protection, project of protection and measuring transformers, 

reconstruction during operation, hospital electrical network, 

compensation of the capacity of the cable network, cooling transformer 

design 
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IT (A) Prúd tečúci do transformátoru pri menovitom zaťažení 

Ith (A) Ekvivalentný otepľovací prúd  

Iik (A) Odberový prúd v jednotlivých trafostanici 

Izj (A) Prúd tečúci káblovou trasou  

Iz1 (A) prúdové zaťaženie, ktoré spôsobí oteplenie Δϑz 

I''kik (A) Počiatočný rázový skratový prúd 

IR (A) Prúd tečúci z odporník v nadradenej rozvodni 

j (-) Index určujúci káblovú trasu 

k (-) Index určujúci typ hodnoty :min, max, priem 

kb (-) Koeficient bezpečnosti 

kc (-) Koeficient citlivosti 

Ktd (-) Činiteľ pre prechodové javy 

k1, k2 (-) Prepočítavacie súčinitele pre daný kábel 

kI(t)  (-) Koeficient rešpektujúci spotrebu v závislosti na čase 

KNp (-) Prevod meracieho transformátora 

kp (-) Hodnota prídržného pomeru relé 

l (-) Index označenie transformátora (T1,T2,....) 

lj (m) Dĺžka káblového vedenia 

Lk (
mH

km
) Indukčnosť kábla o dĺžke 1 km 
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Lm (H) Nasýtená indukčnosť prúdového transformátora 

m (-) Index prístrojového transformátora prúdu 

m (-) Súčiniteľ pre tepelné účinky jednosmernej zložky 

n (-) Index transformátora 

n (-) Súčiniteľ pre tepelné účinky striedavej zložky 

nalfn (-) Nadprúdové číslo  

p (-) Index pre merací transformátor 

p (-) Prevod transformátora 

r (-) Index pre napájací bod 

Rb (Ω) Impedancia záťaže transformátora (ochrana+ vedenie) 

Rbn (Ω) Nominálna impedancia záťaže transformátora 

Rct (Ω) Vnútorný odpor prúdového transformátora 

RjC (Ω) Celková rezistivita rátaného úseku 

S''kr (MVA) Skratový výkon v i-tom napájacom mieste 

ST (kVA) Menovitý výkon transformátoru 

tk (s) Doba trvania skratu 

Tp (s) Časová konštanta sústavy  

sT  (s) Časová konštanta sekundárnej strany PTP 

tz (s) Dovolená tolerancia pri časovom oneskorení 

Un (V) Nominálne napätie 

XjC (Ω) Celková reaktancia rátaného úseku 

Y̅iu (S) Admitancia transformátora 

Z̅jk (Ω) Impedancia káblov VN v trase 

Z̅rS (Ω) Impedancie siete v bode napájania 

Znl (VA) Strata na i-tom vedení od prúdového transformátora 

α0 (K-1) Tepelný súčiniteľ odporu materiálu vodiča 

β (-) Súdobosť 

Δϑm (°C) Maximálne oteplenie spôsobené nadprúdom I2 

Δϑz (°C) Maximálne prevádzkové oteplenie 

Δϑ(t)  (°C) Oteplenie vodiča za čas prechodu maximálneho nadprúdu 

Δϑckab  (°C) Celková teplota vodiča po zohriatí nadprúdom 

ϑf (°C) Fiktívna teplota 

ϑk (°C) Najvyššia dovolená teplota vodiča pri skrate 

ϑz (°C) Prevádzková teplota jadra káblu 

κ (-) Súčiniteľ pre výpočet nárazového skratového prúdu 

ρtx (
K∙m

W
) Merný tepelný odpor pre miesto x 

ρ20 (
Ω∙mm2

m
) Rezistivita materiálu pri 20°C 

τ (s) Časová otepľovacia konštanta 
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1 ÚVOD 

Pre prenos a distribúciu elektrickej energie slúži elektrizačná sústava. Samotná sústava je súbor 

fyzicky prepojených súčastí, ako sú elektrické zdroje (elektrárne), vzdušné a káblové vedenia, uzly, 

rozvodne, trafostanice, elektrické prípojky, meracie a ochranné systémy, riadiaca, zabezpečovacia, 

informačná a telekomunikačná technika, až po koncových odberateľov. 

Sústavy v energetickej sieti je možné rozdeliť do dvoch skupín: 

1. Prenosová sústava 

2. Distribučná sústava 

Prenosová sústava sa používa na prenos vysokých výkonov v sieti, alebo na dlhé vzdialenosti. 

Prenosová sústava zahŕňa vedenia rozvodne aj trafostanice zvlášť vysokého napätia a veľmi 

vysokého napätia a teda napäťové hladiny 400 kV, 220 kV a niektoré 110 kV siete. V ČR a SR sa 

nenachádzajú prenosové siete vyšších napäťových hladín. V ČR je prevádzkovateľom 

prenosových sietí Česká energetická prenosová sústava (ČEPS) a v SR Je Slovenská elektrizačná 

prenosová sústava (SEPS). 

Distribučná sústava je sústava, ktorá je napájaná z prenosovej sústavy a teda je to sústava na kratšie 

trasy, nižšie výkony a na úrovniach veľmi vysokého napätia (niektoré 110 kV),  vysokého napätia 

(historicky 35 kV 10 kV 6kV, v dnešnej dobe snaha o jednotné napätie 22 kV) a nízkeho napätia 

(400/230 V). 

Každý odberateľ je pripojený na distribučnú sieť podľa stupňa zabezpečenosti dodávky. Tieto 

stupne sú tri: 

• Prvý stupeň – Dodávka elektrickej energie musí byť zabezpečená bez výpadku, nie je 

možné aby u daného odberateľa došlo k výpadku. Preto musí byť elektrická energia 

dodávaná z dvoch nezávislých zdrojov, ktoré sú schopné napájať odberateľa aj samostatne 

( so 100% zálohou ). Inak môže dôjsť ku stratám na ľudských životoch, alebo ku obrovským 

národohospodárskym škodám. 

• Druhý stupeň – Dodávka elektrickej energie je zabezpečená z dvoch zdrojov, ktoré nemusia 

byť nezávislé (napr. z jednej rozvodni, ale cez 2 transformátory). Pripojenie daného 

odberateľa je dané miestnymi pomermi a väčšinou je riešené zálohou. V prípade výpadku 

dôjde k obmedzeniu, alebo zastavenie výroby u odberateľa. 

• Tretí stupeň – Napájanie nemusí byť zálohované, stačí napájanie z jedného zdroja. Jedná 

sa o odberateľa, kde výpadok nespôsobí žiadne ohrozenie ani žiadne finančné straty. 

Táto diplomová práca sa zaoberá areálovou distribučnou sieťou 22 kV. Distribútor dodáva tomuto 

odberateľovi energiu priamo zo siete 22 kV. Keďže odberateľom je fakultná nemocnica, je nutné 

aby bola dodávka zabezpečená podľa prvého stupňa zabezpečenosti 
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2 SÚČASNÝ STAV ROZVODNÍ A VEDENÍ V AREÁLI FN 

BRNO 

Súčasný stav distribučnej siete v areály FN je v krízovej situácii. Počas rekonštrukcií trafostanice 

TS4 došlo k nepredpokladanej poruche na káblovom vedení. Kvôli tejto poruche došlo k narušeniu 

harmonogramu rekonštrukcií. Z tohto dôvodu boli prerušené práce pri renovácii TS4. Okrem 

prerušenej rekonštrukcie jednej z trafostaníc, je areálová sieť nespoľahlivá a nezabezpečuje 

dodávku elektrickej energie so zálohou. 

2.1 Stav káblových vedení v areáli. 

Použité káblové vedenie pre rozvod v areálovej distribučnej sieti je už nevyhovujúce. Použité káble 

sú 3x(22 - AXEKCE 1x240 mm2). Niektoré káble, ktoré prepájajú jednotlivé TS, sú staršie ako 

30  rokov. Dané zapojenie areálovej VN siete je nevyhovujúce z dôvodu, že rozvodne trafostanice 

TS2 a TS4 sú napájané z TS1. K tomuto zapojeniu došlo vďaka postupnej výstavbe jednotlivých 

trafostaníc a využívaniu rezervných vývodov v jednotlivých trafostaniciach. V posledných rokoch 

dochádza k postupnej rekonštrukcii jednotlivých trafostaníc. 

Pred renováciou trafostanice TS4 prebehlo testovanie napájacích káblov VN. Testované káble VN 

boli odpojené z trafostaníc, ktoré prepájali a boli testované zvýšeným napätím. Počas tejto 

napäťovej skúšky káblov s XLPE izoláciou o dĺžke 305 m, ktoré boli skúšané napätím 38 kV, došlo 

k opakovaným prierazom káblov. Po prvom vzniku poruchy na trase bola porucha odstránená. Pri 

opakovanej skúške opäť vznikol prieraz káblov na inom mieste. Aj táto porucha káblu bola 

opravená. Pri poslednom teste vznikla ďalšia porucha na káblovej trase. Opakovaná oprava tejto 

trasy bola vyhodnotená, ako zbytočná a káblová trasa bola označená za nevyhovujúcu a neschopnú 

prevádzky. Bola pozastavená rekonštrukcia po dobu kým sieť nebude vyhovujúca. 

V momentálnom stave je TS4 napájaná z TS2 a jeden z jej transformátorov je odpojený 

a pripravený na pripojenie z inej trafostanice. Na Obr. 2.1 je fotografia výkopu pre opravenie 

testovanej trasy. 

 

Obr. 2.1 Miesto poruchy trasy medzi TS1 a TS4 

Kópia protokolu z napäťovej skúšky sa nachádza v prílohe č.1. Celková dĺžka súčasných 

káblových trás je ± 1500 m. Situácia káblových trás sa nachádza na Obr. 2.2. 

file:///C:/Users/Filip/Desktop/skola/DP/Diplomovka/Prílohy/Príloha%20č.1.pdf
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Nutná rekonštrukcia - FN

T
S

1

TS4

TS3

TS5

TS2

Nutná rekonštrukcia - Distribútor

Poruchový stav

V poriadku

 

Obr. 2.2 Schematické zapojenie rozvodní VN v areáli 

2.2 Súčasný stav rozvodní 

V areály FN sa nachádza 5 trafostaníc s rozvodňami VN a NN, z toho sú 2 vstupné. Označené sú 

ako TS1 až TS5. Približný nákres a zostavy rozvádzačov sú na Obr. 2.3. 

 

Obr. 2.3 Súčasný stav a zapojenie rozvádzačov VN v areáli FN 
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2.2.1 Súčasný stav TS1 

Rozvodňa TS1 je vstupná rozvodňa VN, napájaná prívodom distribútora pomocou dvoch 

prívodných olejových káblov. Vybavenie rozvodne je zložené z VN, NN zostavy rozvádzačov 

a dvoch transformátorov o menovitom výkone 2x1000 kVA. Táto diplomová práca bude riešiť 

rekonštrukciu VN rozvodne v tejto trafostanici. Aktuálna zostava pozostáva zo vzduchom 

izolovaných rozvádzačov EJF VH 271 na Obr. 2.4, ktoré sú už morálne a technicky zastaralé. Je 

možné ich udržiavať v prevádzke len vďaka častej údržbe. Rozvodňa VN sa nachádza na druhom 

poschodí trafostanice. 

Je vybavená dvoma prívodnými poľami, ktoré sú vo vlastníctve distribútora. Do týchto polí sú 

privedené olejové káble. Ďalšie pole je pole merania, ktoré patrí taktiež distribútorovi elektrickej 

energie. Zostava rozvádzačov je rozdelená. Za poľom merania nasleduje pole vývodu. Z tohto poľa 

vedú prípojnice do prívodu k ostatným rozvádzačom. Tieto polia sa nazývajú pozdĺžna spojka. Za 

týmto prívodom je vývodové pole do TS3. Ďalšie vývodové pole vedie na vývod do TS4. Toto pole 

je vypnuté kvôli havarijnému stavu kábla na trase TS1 - TS4. Pole č. 8 je pole pre vývod na 

transformátor T1. Deviate pole je vývodové pole, ktoré je pripojené na kábel vedúci do TS2. 

Posledné pole napája transformátor T2. 

Rekonštrukcia NN rozvádzačov a výmena transformátorov prebehla v roku 2007. Trafostanica 

bola osadená novými NN rozvádzačmi s 5 vývodovými poľami, dvomi kompenzačnými poľami, 

dvomi prívodnými poľami a jedným poľom s pozdĺžnymi delením. Boli vymenené olejové 

transformátory 630 kVA za olejové transformátory s výkonom 1000 kVA. 

 

Obr. 2.4 Súčasná zostava VN rozvádzačov - vývodové polia 

Pôdorysy prízemia a prvého poschodia trafostanice TS1 sú v Prílohe č.2. 

2.2.2 Súčasný stav TS2 

 Rozvodňa TS2 je jedna z posledných zrekonštruovaných rozvodní. V rozvodni sú nainštalované 

rozvádzače VN SIEMENS 8DJH. Rozvádzač sa skladá z dvoch káblových prívodných polí 

s vypínačmi a ochranami. Použité ochrany majú nadprúdovú a rozdielovú ochrannú funkciu 

file:///C:/Users/Filip/Desktop/skola/DP/Diplomovka/Prílohy/Príloha%20č.2.pdf
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vedenia(porovnávacia). Rozdielová ochrana ešte nie je používaná, pretože napájanie z TS1 je 

chránené pomocou zastaraných mechanických ochrán, ktoré túto ochrannú funkciu nepodporujú. 

Taktiež je to v rozvodni TS4, kde rekonštrukcia ešte neprebehla. Použité ochrany v TS2 sú typu 

SIPROTEC 7SD80. Tieto ochrany majú spúšte nastavené na nadprúdy a skraty. Ďalej sú v zostave 

umiestnené ešte dve transformátorové polia obsahujúce odpínače a poistky o hodnote 50 A. Tieto 

polia napájajú transformátory 2x1000 kVA.  

Prívody do rozvádzača VN sú pomocou káblov 3x(22 – AXEKVCEY 1x240 mm2), ktoré sú 

naspojkované pomocou káblovej spojky TYCO POLJ-24/1x120-240 na pôvodné káble 

3x(22 - AXEKCE 1x240 mm2). 

2.2.3 Súčasný stav TS3 

Rozvodňa VN v TS3 je tvorená rozvádzačmi EJF RIO 664 so vzduchovou izoláciou. V tejto 

rozvodni ešte neprebehla rekonštrukcia. Tá je plánovaná v priebehu najbližších 5 rokov. 

Táto rozvodňa je najrozsiahlejšia v celom areáli. Obsahuje 17 polí. Je napájaná prívodmi z TS1 

a TS5. V tejto rozvodni dochádza k hlavným manipuláciám, ktoré súvisia s distribúciou elektrickej 

energie v areáli FN. Okrem toho obsahuje nevyužité vývodové polia a 7 vývodových polí pre 

transformátory s výkonom 3x1000 kVA a 4x1600 kVA. Dva transformátory o výkone 

2x1600 kVA sú vysunuté mimo TS3. Okrem toho táto rozvodňa obsahuje aj pole merania.  

2.2.4 Súčasný stav v TS4 

Rozvodňa v TS4 mala prejsť rekonštrukciou. Z dôvodu havarijného stavu káblovej trasy TS1 - TS4 

je rekonštrukcia pozastavená. Počas odpájania starého rozvádzača v TS4 EJF RIO 664 so 

vzduchovou izoláciou, došlo k testovaniu napájacích káblov rozvodne, pri ktorom sa jeden 

z napájacích káblov nevratne poškodil. V momentálnom ,,núdzovom stave“ je VN rozvádzač 

napájaný z TS2 a jeden z dvoch transformátorov o výkone 2x630 kVA je odpojený. Rozvádzač 

EJF RIO 664 v rozvodni TS4 je bez poškodenia a je ešte schopný prevádzky. Obrázok tohto 

rozvádzača je na Obr. 2.5. Rozvádzač VN obsahuje 5 polí, z čoho sú dve prívodné káblové polia, 

dve vývodové transformátorové polia s výkonovými vypínačmi a jedno pole merania. Trafostanica 

TS4 je vybavená dvomi suchými transformátormi. Jeden z transformátorov je napojený  

z pôvodného rozvádzača VN v TS4. Druhý transformátor je odpojený. V okolí tohto 

transformátora je udržiavaná vyššia teplota okolia, kvôli udržaniu izolácie transformátora.  
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Obr. 2.5 Rozvádzač EJF RIO 664 v TS4 

2.2.5 Súčasný stav v TS5 

Rozvodňa v TS5 bola postavená v roku 2000, ako nový predávajúci bod areálu FN. Pôvodné 

predávajúce miesto bolo v TS3. V tejto rozvodni sa nachádzajú rozvádzače SIEMENS typu 8DH10 

s plynovou izoláciou SF6. Rozvodňa VN obsahuje 7 polí. Prvé tri polia podobne ako u TS1, patria 

distribútorovi elektrickej energie. Prívod tvorí dvojité pole prívodu RB2 a ďalšie pole prívodu 

RK –  U, ktoré zastáva funkciu pozdĺžneho delenia. Všetky tri polia obsahujú odpínače. Ďalšie pole 

je pole merania ME1. Polia č.5 a č.6 sú z dvojitého transformátorového poľa TB2. Napájajú 

transformátory o výkone 2x1000 kVA. Tieto transformátory sú chránené poistkami 50 A. Pole č.7 

je typu LT1, ktoré napája rozvodňu VN v TS3. Toto pole obsahuje výkonový vypínač 

ovládaný ochranou REJ 525. Nákres tohto rozvádzača je na Obr. 2.6. 

 

Obr. 2.6 Zostava rozvádzačov v TS5  
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3 CIELE PRÁCE 

Cieľom tejto práce je navrhnúť vhodné riešenie havarijného stavu distribučnej siete v areáli FN 

tak, aby sieť zabezpečovala spoľahlivosť, hospodárnosť a flexibilitu pri manipuláciách 

v trafostaniciach. Ďalším cieľom je optimálne navrhnúť vstupnú rozvodňu VN tak, aby vyhovovala 

požiadavkám kladeným od investora a taktiež požiadavkám kladeným od distribútora elektrickej 

energie. V tomto objekte nie je možný výpadok elektrickej energie (1. stupeň zabezpečenosti) a je 

nutné zadanie riešiť pomocou prechodnej VN rozvodne mimo rekonštruovaný objekt TS1. Pre 

výsledný stav bude nutné určiť toky jalového výkonu a prípade ak bude pomer činného 

a zdanlivého odberaného výkonu nižší ako je určený zmluvnými podmienkami s dodávateľom, 

bude nutné použiť kompenzáciu jalového výkonu. 

Ako prvý bod bude potrebné urobiť základné predpoklady, ktoré budú určovať postup pri 

neskoršom riešení. Najprv budú určené káble podľa požadovaných predpokladov. Ďalej bude 

nutný opis riešenia káblovej trasy. Následne sa určia rozvádzače, tiež podľa predpokladov, ktoré 

udáva investor. Bude potrebné vyriešiť prechodový stav, ktorý je rozdelený na etapy, z dôvodu 

rozsiahlej rekonštrukcie. Po teoretickom určení riešenia sa overia dané návrhy, ako dimenzovať 

jednotlivé rozvádzače, nastavenie ochrán a reálne zaťaženie káblov. Okrem týchto informácií je pri 

návrhu nutné riadiť sa legislatívou a overiť si správnosť návrhu prípadnými výpočtami podľa, 

ktorých sa bude dimenzovať. Ak už bude konečný stav overený a vyhovujúci, bude nutné určiť 

toky jalového výkonu v sieti a poprípade vykompenzovať daný jalový výkon induktívny, alebo 

kapacitný. 
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4 PREDPOKLADANÉ ETAPY REKONŠTRUKCIÍ 

Počas rekonštrukcie jednotlivých častí areálovej siete, nemôže byť prerušená dodávka elektrickej 

energie do jednotlivých NN rozvodní. Z tohto dôvodu nie je možné úplne odstaviť jednotlivé 

trafostanice. V každej trafostanici musí byť napájaný aspoň jeden transformátor. Tento stav bude 

výnimočný, nie je možné ho dlhodobo udržiavať, z týchto dôvodov bude rekonštrukcia rozdelená 

do niekoľkých etáp. 

4.1  I. Etapa rekonštrukcií 

Prvá etapa je dôležitá z dôvodu nespoľahlivosti káblovej siete. Okrem výmeny káblov VN v 

areálovej sieti, bude rekonštruovať káble aj distribútor. Pred tým, než ich vymení distribútor, je 

nutné mať zrekonštruovanú areálovú sieť. Budú sa rekonštruovať trasy medzi TS1 - TS2, TS2 - 

TS4 a vznikne nová trasa medzi TS4 a TS3. V nových trasách spolu so silovými káblami budú 

vedené aj optické a dátové káble. 

4.1.1 Rekonštrukcie káblových trás 

V prvom kroku je nutné vytvoriť novú areálovú VN sieť FN Brno. Táto sieť musí byť spoľahlivá 

a má zabezpečiť bezporuchový chod. Nové káblové trasy musia byť vytýčené v podobných trasách 

ako súčasné, ale bez toho, aby súčasné vedenie bolo poškodené, alebo nejako inak obmedzená jeho 

funkčnosť. Výkopy všetkých káblových trás budú prebiehať súčasne. Následne do výkopov budú 

uložené káblové vedenia a navrhnuté káble budú patrične zabezpečené. Je nutné, aby počas 

výkopových prác bola zvýšená bezpečnosť pracovníkov, pretože budú odkrývať káblové trasy 

s vedením pod napätím. 

4.1.1.1 Nová káblová trasa TS3 – TS4 

Nové káble 3x(22 - AXEKVCEY 1x240 mm2) budú uložené do vopred pripraveného výkopu 

medzi TS3 a TS4. Po uložení kábla podľa nižšie uvedenej kapitoly 5, budú nové káble zatiahnuté 

do trafostanice TS3. V tejto rozvodni sa vypne káblová trasa TS3-TS1 – je nutné vypnúť trasu aj 

v TS1. Súčasný kábel sa odstráni z prípojného miesta rozvádzača VN a odporúča sa ukončiť ho 

v zemi pred rozvodňou. Konce súčasných káblov je nutné odstrániť zo stavebných priestorov TS3. 

Ak to bude možné, tak kábel ukončiť na inom mieste, alebo celkovú káblovú trasu odstrániť. 

Odstránenie pôvodného káblu je variant, ktorý je prednostnejší, ale taktiež najnákladnejší 

a najťažšie realizovateľný. 

Cez pôvodnú priechodku je nutné do TS3 vtiahnuť nové káblové vedenie trasy TS3-TS4 a pripojiť 

ho namiesto pôvodnej prípojky súčasného káblového vedenia TS3-TS1. 

Druhý koniec káblového vedenia sa napojí na transformátor v TS4, ktorý je v súčasnom stave 

odpojený. Pri TS4 je nutné nechať minimálnu rezervu káblov aspoň 15 m, kvôli zatiahnutiu káblov 

do rozvodni. Tento variant je dočasný, len po dokončenie rekonštrukcie TS4. Po sprevádzkovaní 

trasy TS3-TS4 bude nadprúdová ochrana v TS3 nastavená na chránenie transformátora voči 

nadprúdom. Na rozvádzači NN v TS4 je nutné manipulovať odber na transformátor T2 a odpojiť 

transformátor T1, ktorý je napájaný z TS2. Po dokončení rekonštrukcii sa prestaví hodnota 

nadprúdovej spúšte ochrany v TS3 a nastavia sa už určené hodnoty ochrany trasy v TS4 po 

rekonštrukcii. 
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4.1.1.2 Nová káblová trasa TS4-TS2 

Do vopred pripraveného výkopu medzi TS2 a TS3 budú uložené nové káble typu 

3x(22 - AXEKVCEY 1x240mm2). Potom ako bude kábel uložený podľa nižšie uvedenej kapitoly 

5, sa nové káblové vedenie zatiahne do VN rozvodne TS4. Kábel bude vedený v priechodkách 

a káblových kanáloch, kde viedla pôvodná káblová trasa TS2-TS4. Ukončí sa  prípojkami, ktoré 

sú uvedené v novom návrhu TS4. Nebude sa už pripájať k pôvodnému rozvádzaču VN. Je nutné 

zatiahnuť káblové vedenie do rozvodne VN v TS4, až keď bude vypnutý prepoj medzi TS2 - TS4 

a odstránené pôvodné káblové vedenie. Pôvodné káblové vedenie je možné ukončiť v zemi pred 

rozvodňou, ak nie je možné odstránenie celej káblovej trasy.  

Pred odpojením káblového vedenia z transformátora T1 v TS4, sa musí kábel vypnúť v TS2 

a následne odstrániť z rozvádzača VN a celého stavebného objektu TS2. V pôvodných 

priechodkách a káblových trasách v TS2 bude vedený nový prepoj do TS4. Káblové vedenie sa 

pripojí do rozvádzača VN v TS2, ale ostane vypnuté po dobu, kým nebude druhá strana káblového 

vedenia pripojená do nového rozvádzača VN v TS4. Po rekonštrukcii TS4 bude káblové vedenie 

TS2-TS4 chrániť ochrana s porovnávacou ochrannou funkciou vedenia a záložnou nadprúdovou 

ochrannou funkciou. 

4.1.1.3 Nová káblová trasa TS1-TS2 

Vo výkope medzi TS1 a TS2 sa uložia nové káble typu 3x(22 - AXEKVCEY 1x240mm2). Po 

uložení kábla, podľa nižšie uvedenej kapitoly 5, sa kábel nechá nepripojený po dobu kým nebude 

rozvodňu VN v TS2 napájať rozvodňa VN v TS4. Káble budú ukončené pred rozvodňami s 15 m 

rezervou na obidvoch koncoch. Obidva konce káblových vedení budú zabezpečené proti 

nepovolenej manipulácii a ich okolie bude zabezpečené výstražnými tabuľkami a prepážkami 

zabraňujúcimi prístupu nepovolaných osôb do okolia káblov. V prvom kroku bude trasa pripojená 

do dočasnej rozvodne VN pri TS1 a následne zatiahnutá do novej rozvodne VN v TS1. Po celú 

dobu rekonštrukcie VN rozvádzačov v TS4 je nutná funkčnosť pôvodnej káblovej trasy TS1-TS2.  

Po zapnutí trasy TS4-TS2 je možné odpojiť pôvodnú trasu TS2-TS1. Káble pôvodnej trasy musia 

byť odstránené zo stavebného objektu TS2. Na miesto pôvodnej prípojky z TS1 budú zatiahnuté 

nové káble a pripojené na pôvodné miesto v rozvádzači VN v TS2. Po dobu prepojenia medzi TS2 

a dočasnou rozvodňou pri TS1 budú ochrany v TS2 nastavené na nadprúdovú spúšť. V dočasnej 

rozvodni nebude výkonový vypínač a preto bude táto trasa chránená, až z najbližšej distribučnej 

rozvodni. Po rekonštrukcii TS1 bude káblové vedenie TS2-TS1 chrániť ochrana s porovnávacou 

ochrannou funkciou a záložnou nadprúdovou ochrannou funkciou. 

4.1.2 Rekonštrukcia TS4  

Táto trafostanica mala rekonštrukciu plánovanú na rok 2016. Jej rekonštrukcia musela byť 

presunutá, po havárii na káblovej trase TS1-TS4 na čas, keď bude areálová sieť vo vyhovujúcom 

stave a taktiež bude zabezpečovať dostačujúcu kvalitu dodávky. Po rekonštrukcii TS4, bude tiež 

káblové vedenie medzi TS2 a TS4 chránené porovnávacou ochrannou funkciou a záložnou 

nadprúdovou ochrannou funkciou. 
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4.2 II Etapa rekonštrukcií 

4.3 Dočasná rozvodňa VN 

V druhej etape rekonštrukcií bude v blízkosti TS1 postavená dočasná rozvodňa VN. Táto rozvodňa 

bude vybavená iba nutnými rozvádzačmi, bez ochrán. Kiosk s výbavou bude prenajatý. V tejto fáze 

sa pripojí do jedného z polí dočasný prepoj na transformátor T2 v TS1, zatiaľ čo druhý 

transformátor T1 bude napájať rozvádzače NN. V rozvádzačoch NN sa vypne a uzemní prívod 

z transformátoru T2, aby počas prepájania z dočasnej rozvodne VN nebol transformátor pod 

napätím. Taktiež pred týmito úkonmi, je nutné vypnúť a uzemniť prívod zo súčasnej rozvodni VN 

v TS1. Do kiosku sa dotiahne káblové vedenie z TS2. Odpojí sa pôvodná trasa TS1-TS2 a v TS2 

sa v rozvádzači VN na miesto pôvodného káblového vedenia TS1-TS2 pripojí nové káblové 

vedenie TS2-dočasná rozvodňa VN. Do dočasnej rozvodne distribútor pripojí nové káble VN 

a odpojí pôvodné vedenie, ktoré napája TS1. Týmto odpojením dôjde k vypnutiu TS1. Po tomto 

úkone bude možné rekonštruovať TS1. Ďalší opis v kapitole 9. 

4.4 Rekonštrukcia TS1 

V tejto etape prebehne rekonštrukcia VN rozvádzačov v TS1. Zastaralé rozvádzače VN budú 

demontované a ich stanoviska zrušené. Nové rozvádzače VN budú umiestnené, podľa požiadaviek 

investora a distribútora elektrickej energie. Po umiestnení rozvádzača VN na nové stanovisko, bude 

tento rozvádzač postupne pripájaný tak, aby nedošlo k odpojeniu NN rozvádzačov v TS1. Urobí sa 

nové prepojenie na transformátor T1. 

V dočasnej rozvodni VN sa vypne vývodové pole pre prepoj TS2 - dočasná rozvodňa VN a kábel 

sa z neho demontuje. Kábel sa vyvedie do novej rozvodni VN v TS11 a  keď sa oživí, bude napájať 

nový rozvádzač VN. Keďže v TS2 došlo k rekonštrukcii v roku 2015, tak nové ochrany obsahujú 

porovnávaciu ochrannú funkciu vedenia. Spolu s novými trasami boli vedené aj dátové a optické 

káble. Tie budú slúžiť na prenos dát medzi ochranami v rozvodniach. Káble medzi TS1 a TS2 budú 

chránené primárne porovnávacou ochrannou funkciou, so záložnými nadprúdovými ochrannými 

funkciami. 

V ďalšom kroku sa premanipuluje NN rozvádzač na napájanie z transformátoru T1 a transformátor 

napájaný z dočasnej rozvodne VN sa vypne. Demontujú sa prívody z dočasnej rozvodne VN pre 

transformátor T2. 

Distribútor následne demontuje napájacie káble z dočasnej rozvodni VN a pripojí ich do nového 

rozvádzača VN v TS1. Po pripojení sa oživí prívod do nového rozvádzača VN v TS1 a areálová 

sieť sa premanipuluje do bežného stavu. 

Bude odstránená dočasná rozvodňa VN a transformátor T2 sa pripojí na nový rozvádzač VN v TS1. 

Súčasťou nového rozvádzača VN v TS1 bude aj vývodové pole pre kompenzáciu, ktoré v tejto 

etape nebude ešte pripojené. 

                                                 
1 Podľa rozhodnutia investora je možné na kábel naspojkovať prívod z novej rozvodni v TS1. 
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4.5 III. Etapa rekonštrukcií 

Kompenzátory jalového výkonu budú vo vstupných rozvodniach osadené po dokončení 

rekonštrukcie TS1. Tie kompenzátory, ktoré sú v trafostaniciach, budú nastavené tak, aby účinník 

v trafostaniciach bol v hodnotách cos 0,95 ind. 1 = − . Je možné, že v niektorých trafostaniciach 

bude vznikať nežiadúci prietok kapacitného charakteru jalového výkonu, pretože súčasne 

kompenzačné polia neobsahujú tlmivky. Kompenzátory v trafostaniciach sú nastavené na účinník 

0,95 ind. charakteru. Predpokladá sa, že vo vstupných bodoch bude nutná kompenzácia.  

Na Obr. 4.1 je zobrazený stav areálovej siete a zapojenie nových rozvádzačov, bez vývodových 

polí pre kompenzáciu, po dokončení úprav, ktorými sa táto práca zaoberá. 

 

Obr. 4.1 Nový stav a zapojenie nových rozvádzačov VN v areáli FN 
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5 REKONŠTRUKCIA KÁBLOVEJ TRASY. 

Súčasné káblové vedenie v areáli FN je nevyhovujúce a je nutné ho rekonštruovať. Použité káblové 

vedenie je pomocou káblov typu 22 - AXEKCE 1x240 mm2.V kapitole 6 je overená skratová 

odolnosť navrhovaných káblov. Podľa elektrických parametrov súčasného kábla bol zvolený kábel 

22 - AXEKVCEY 1x240 mm2. Navrhované káble majú rovnaké elektrické parametre, ako 

pôvodné. Porovnávali sa výrobcom udané veličiny ako odpor, indukcia a kapacita na kilometer. 

Vďaka zosilnenej izolácii vonkajšieho plášťa káblu AXEKVCEY je ho možno oproti káblu 

AXEKCE viac zaťažovať. Rozdiel je, že kábel AXEKCE má vonkajší plášť z PVC izolácie a kábel 

AXEKVCEY má vonkajší plášť zosilnený o vrstvu PE izolácie. Nevýhoda káblu AXEKVCEY 

spočíva v polomere ohybu. Vďaka zosilnenej izolácii je polomer ohybu káblu väčší, ako polomer 

ohybu súčasného káblu. V prípade, ak sa kábel bude pokladať do pôvodných káblových trás je 

nutné výkopy prispôsobiť novému káblu [1], [2]. 

5.1 Praktický návrh nového káblového vedenia 

Areálová káblová sieť bude napájaná z dvoch strán. Jednotlivé TS sa medzi sebou prepoja. Takto 

zapojená areálová sieť zaistí spoľahlivosť napájania všetkých rozvodov VN. Vo finálnom stave 

bude navrhované riešenie umožňovať bez dlhodobého prerušenia dodávky elektrickej energie 

nasledujúce úkony: 

• revízie káblových rozvodov 22 kV, 

• revízie rozvádzačov VN, 

• revízie transformátorov, 

• prípadne rozšírenie areálovej siete. 

5.1.1 Základné požiadavky na káblové vedenie 

Koncovky káblov musia byť uložené tak, aby ich po dokončení bolo možné elektricky skúšať a bol 

k nim zaistený prístup za účelom údržby vedenia, čo znamená: 

• prehliadky, 

• doťahovanie spojov, 

• a iné. 

Uloženie káblov musí byť zabezpečené tak, aby ich umiestnenie nevytváralo nebezpečenstvo 

ľudom, zvieratám, alebo veciam. Ich umiestnenie nemôže obmedzovať bežné využívanie priestoru. 

V prostredí, kde môže dôjsť ku poškodeniu káblov, musia byť káble chránené voči poškodeniu, 

napríklad v chráničkách. Základné požiadavky na uloženie vedenia: 

• priehľadné uloženie, 

• najkratšie trasy, 

• čo najmenej krížení, 

Uloženie vedenia má byť priamočiare [3]. 

5.1.2 Vonkajšie vplyvy a prostredie 

Pri dimenzovaní káblov sa musí dbať na najvyššiu dovolenú teplotu pri nominálnom zaťažení a pri 

skrate. Nie je prípustné, aby teplota bola vyššia. Pre overenie sa použijú vzťahy uvedené v 
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rovniciach (8.1) a (6.7). Vplyvy vonkajšieho prostredia sú posudzované podľa noriem 

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 a PNE 33 0000-2. 

5.1.3 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom 

Popis ochrany neživých častí (kovových trubiek, kovových obalov, kovových úložných konštrukcií 

apod.) pred úrazom elektrickým prúdom a nebezpečným dotykovým napätím sa nachádza v 

PNE 33 0000-1. 

5.1.4 Spájanie a pripájanie vodičov 

Vodiče sa spájajú, pripájajú a odbočujú pájaním, zváraním, šrubovaním, lisovaním, alebo iným 

rovnocenným spôsobom. Spoje musia byť v stave takom, aby ich prechodový odpor bol trvalo čo 

najmenší. Pre zváranie sa nesmú používať látky, spôsobujúce koróziu vodičov. Pri spojoch vodičov 

v prostrediach, kde je nebezpečie vzniku korózie, sa musí buď: 

• kovy voliť v kombinácii, aby pri inštalácii vodičov nenastala korózia, 

• zamedziť prístup korozívnych činiteľov(uzatvorením, trvanlivým zaliatím a pod.). 

5.2 Káblová koncovka POLT-24D/1XI 

Tieto koncovky sa používajú pre jednožilové káble s plastovou izoláciou a polovodivou vrstvou na 

žilách pre napätie 22 kV. Tieto koncovky budú slúžiť k spojeniu medzi káblom a priechodkou 

transformátora. Táto koncovka bola vybraná na základe špecifikácie, ktorá je uvedená v katalógu. 

Odkaz na tento katalóg je v použitej literatúre s odkazom číslo [4]. Ilustračný obrázok týchto 

koncoviek je na Obr. 5.1. 

  

Obr. 5.1 Koncovka POLT-24D/1XI [5] 

5.3 T-adaptér Raychem RICS 5149 

Káble VN budú v rozvádzači VN ukončené adaptérmi tohto typu. Adaptér a koncovka nie sú 

tienené. Pokiaľ bude obvod pod napätím, povrch izolácie bude živý, potom nie je prípustné sa ho 

dotýkať. Na adaptér bude pripojený obmedzovač prepätia typu RDA 24, ktorý je pre túto aplikáciu 

vhodný. Je vyrábaný s trvalým prevádzkovým napätím od 6 do 26 kV. Ilustračný obrázok tohto 

adaptéru je na Obr. 5.2. 
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Obr. 5.2 Adaptér s obmedzovačom prepätia a káblovou koncovkou [6] 

5.4 Uloženie káblov VN v zemi 

Káble musia byť uložené do zemi v hĺbkach, podľa napäťovej hladiny a typu povrchu. To uvádza 

norma ČSN 73 6005. Minimálne hĺbky pre napäťovú hladinu 22 kV je 1000 mm pre každý typ 

povrchu. Ak nie je možné dosiahnuť minimálne hĺbky, alebo v miestach kde je zvýšené nebezpečie 

poškodenia, je nutné použiť rúrky, žľaby a pod. Takýto prípad bude riešený napr. pri vstupe 

vedenia do budovy, alebo pri križovaní káblovej trasy s komunikáciou. 

5.5 Minimálne vzdialenosti súbežných káblov 

Vzdialenosti medzi káblami, ktoré sú súbežné, rieši norma ČSN 73 6005. Tieto minimálne 

vzdialenosti sú navrhnuté tak, aby bolo vzájomné ovplyvňovanie káblov čo najmenšie. Pre 

napäťovú hladinu 22 kV je osová vzdialenosť súbežných tras 300 mm. 

5.6 Usporiadanie káblov vo výkope 

Podľa normy PNE 34 1050 bolo vybrané uloženie káblov, ktoré je na Obr. 5.3. V prípade tejto 

diplomovej práce, bude zvolený tento variant. Takýto variant je odporúčaný pri dlhších a trvalo 

plne zaťažených kábloch, pretože straty energie spôsobené prúdmi v tienení a plášti by v tomto 

prípade mali byť najmenšie. Tento variant sa odporúča aj v prípade, že budú vo výkope spolu so 

silovým vedením natiahnuté aj dátové a riadiace káble. V tomto prípade je známe, že v rozvodniach 

majú byť inštalované porovnávacie ochrany, ktoré komunikujú medzi sebou. Využívajú optické 

káble, čiže tento variant je vyhovujúci. Správne uloženie káblov má byť také, že káble sú pokryté 

vrstvou piesku a chránené tvárnicami, alebo tehlami. Ďalej zemina na výkope má byť po zasypaní 

riadne usadnutá. V takomto prípade už nie sú potrebné žiadne ďalšie opatrenia na zaistenie káblov 

voči účinkom skratových prúdov [3]. 

 

Obr. 5.3 Vybrané usporiadanie jednožilových káblov VN [3] 
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Neodporúča sa kladenie jednožilových káblov do tvárnic z pohľadu na pomerne veľkú osovú 

vzdialenosť káblov jednej sústavy. Nad káblami, ktoré budú vedené v teréne bez chráničiek, bude 

umiestnená krycia plastová doska. Káble vedené v chráničke nepotrebujú kryciu dosku. Nad celou 

káblovou trasou je nutné umiestniť vo výške približne 20 – 30 cm od povrchu káblov výstražné 

fólie Nové káblové tras  a rezy týchto trás sú v Prílohe č.3. 

5.7 Chránenie káblov 

Na chránenie káblov pri vstupe do objektov, pri krížení s pozemnými komunikáciami, alebo 

v mieste, kde hrozí poškodenie, budú použité chráničky káblov. Odporúča sa použiť chráničky 

s priemerom 1,5x väčším, ako je priemer ukladaného káblu. Predpokladá sa, že v jednej chráničke 

sú uložené 3 káble so spoločným priemerom približne 90 mm. Na tento účel boli zvolené ohybné 

dvojplášťové korugované chráničky o vonkajšom priemere 160 mm. V miestach, kde sa káblové 

trasy križujú s pozemnými komunikáciami, budú tieto chráničky uložené s presahom 1 m za okraj 

komunikácie. V miestach, kde vstupujú káblové trasy do objektov budú chráničky presahovať 6 m 

mimo objekt. Vnútorný priemer chráničiek je 136 mm, čo vyhovuje danej norme. V jednej 

chráničke budú uložené 3 silové káble, teda jedna trasa po 3 fázach. Chráničky budú slúžiť aj na 

chránenie iných ako silových káblov. Pri vstupoch do jednotlivých TS bude uložených 5 chráničiek 

tohto typu. Pri krížení s komunikáciami je ich počet rovnaký. Vždy dve chráničky budú použité 

pre silové káble [3], [7].  

Pre optické káble na komunikáciu musia byť použité pevnejšie chráničky s predpokladom 

vodeodolnosti a prachotesnosti z polyetylénu s vysokou hustotou tzv. HDPE. Tieto chráničky budú 

vedené celým areálom. Budú potrebné na komunikačné a dátové prenosy, medzi ochranami. Ich 

priemer bude 50 mm. Tieto chráničky budú vyvedené cez zvyšné voľné chráničky z objektov a 

v miestach krížení s komunikáciami, budú taktiež vedené vo vyššie uvedených chráničkách. 

Komunikačné a dátové káble musia byť chránené po celej trase. Majú byť uložené v suchom 

a neprašnom prostredí, ktoré tieto typy chráničiek zabezpečujú. Sú to 1 - plášťové hrubostenné 

chráničky s vnútorným priemerom 44 mm.. Spoj chráničiek musí byť zabezpečený vodeodolnou 

a prachotesnou spojkou [7]. Tieto chráničky musia byť ukončené, alebo spájané šrubovacími 

spojkami, ktoré zabezpečia ich vodeodolnosť a prachotesnosť. 

Dĺžky chráničiek boli určené na základe požiadaviek investora. Presah chráničiek pod 

komunikáciou, krížení s inými inžinierskymi sieťami má byť 1 m. Vo výstupoch z jednotlivých TS 

je požiadavka presahu chráničky 6 m.  

  

file:///C:/Users/Filip/Desktop/skola/DP/Diplomovka/Prílohy/Príloha%20č.3.pdf


6 Určenie skratových pomerov v areálovej sieti 

 

30 

6 URČENIE SKRATOVÝCH POMEROV V AREÁLOVEJ SIETI 

V tejto kapitole bude overená správnosť výberu káblov, podľa skratových prúdov. Ďalej budú 

pomocou týchto hodnôt navrhnuté aj káble medzi rozvádzačom VN v dočasnej trafostanici a potom 

v TS1 a transformátormi v TS1. Hodnoty skratových pomerov poskytol distribútor elektrickej 

energie. Výpočty týkajúce sa sieťovej impedancie vychádzajú z platnej normy ČSN EN 60909-0. 

Okrem návrhu káblov bude pomocou skratových pomerov navrhnutý rozvádzač VN v dočasnej 

trafostanici a nový rozvádzač VN v TS1.Skratové pomery budú určované iba pre tie najvyššie 

predpokladané hodnoty - najbližšie k miestu napájania od distribútora. Na Obr. 6.1 je schéma 

zapojenia, ktorá sa bude modifikovať podľa výpočtu, pri ktorom sa budú vyhodnocovať skratové 

prúdy v jednotlivých miestach. 

ZTS5-TS3 ZTS3-TS4

TS3TS5 TS4S"=313 MVAk

ZTS4-TS2

TS2

ZTS2-TS1

TS1 S"=294 MVAk

ZTS1SZTS5S

T1

ZTS1-T1(TS1)
 

Obr. 6.1 Náhradná schéma areálovej siete pri určovaní skratových pomerov 

Pre určenie skratových prúdov v stavených miestach, je nutné určiť hodnotu impedancie káblovej 

trasy. Impedancia prípojníc, vypínačov a iných prístrojov použitých v rozvádzačoch VN 

v jednotlivých trafostaniciach sa zanedbáva. Ďalším predpokladom je, že príspevky od iných 

zdrojov v areáli sú zanedbateľné. Impedancie káblov sa určia podľa 

 k k kj 2i i iZ R l f L l=  +      . (6.1) 

V Tab. 6.1 sú uvedené katalógové hodnoty káblov a vyrátané impedancie. Do rovnice (6.1) sa 

dosadili hodnoty káblov určené výrobcov. Tieto hodnoty sú uvedené v katalógu káblov 

22 - AXEKVCEY, ktorý je v použitej literatúre odkaz [2]. Predpokladá sa frekvencia f = 50 Hz. 

Tab. 6.1 Parametre a určené impedancie káblových tras v areáli FN 

Trasa Prierez kábla dĺžka Odpor Indukčnosť Impedancia 

TS1-TS2 240 mm2 280 m 0,125 Ω/km 0,36 mH/km 0,035+j0,032 Ω 

TS2-TS4 240 mm2 355 m 0,125 Ω/km 0,36 mH/km 0,044+j0,040 Ω 

TS4-TS3 240 mm2 670 m 0,125 Ω/km 0,36 mH/km 0,084+j0,076 Ω 

TS3-TS5 240 mm2 170 m 0,125 Ω/km 0,36 mH/km 0,021+j0,019 Ω 

TS1-T1(TS1) 70 mm2 20 m 0,443 Ω/km 0,44 mH/km 8,86+j2,76 mΩ 

 

Impedancia napájacej siete sa určí podľa normy ČSN EN 60909-0. predpokladá sa, že reaktancia 

siete je 0,995 násobok absolútnej hodnoty impedancie siete a odpor siete je 0,1 násobok reaktancie. 

Výsledné hodnoty impedancií sieťových napájačov pri TS1 a TS5 sú v Tab. 6.2 určené pomocou 

vzorcoch uvedených v norme v použitej literatúre, odkaz [8]. 
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Tab. 6.2 Parametre a určené impedancie napájacích bodov areálu FN 

Napájací bod Skratový výkon napájača Impedancia napájača 

TS1 294 MVA 0,180+j1,802 Ω 

TS5 313 MVA 0,162+j1,624 Ω 

Predpokladá sa, že vzniknutý skratový prúd bude dosahovať maximálnu hodnotu, ak bude skrat 3-

fázový, kovový. Podľa normy bola určená hodnota napäťového súčiniteľa c=1,10 [8]. Po určení 

celkovej impedancie pomocou 

       k,S
TSy

iC iy
i TSx

Z Z y
=

= = , (6.2) 

sa určí modul impedancie, pomocou ktorého sa určí rázový skratový prúd na konci kábla 

 n
k
"

3
x

iC

c U
I

Z


=


. 

(6.3) 

Pre overenie správnosti vybraných káblov, je potrebný ekvivalentný otepľovací prúd, ktorý sa určí 

pomocou 

 "

th ki iI I m n=  + . (6.4) 

Hodnota súčiniteľa pre tepelné účinky jednosmernej zložky bola určená z normy. Pre jej určenie je 

nutné poznať dobu vypnutia skratu. Ak zlyhá ochrana, alebo vypínač v rozvádzači, ktorý chráni 

kábel, ochrana a vypínač v nadradenej rozvodni zapôsobia najneskôr do 1 s. Doba skratu je 

v najhoršom predpokladanom prípade je 1 s. Ďalej je nutné určiť súčiniteľ pre výpočet nárazového 

skratového prúdu podľa vzťahu urče 

 C

C

3

1,02 0,98

i

i

R

X
e
−

= +   [8]. 
(6.5) 

Následne sa určí súčiniteľ pre tepelné účinky striedavej zložky, podľa doby vypnutia skratu a 

pomeru počiatočného rázového a ustáleného skratového prúdu. Predpokladá sa, že najbližší zdroj 

je dostatočne elektricky vzdialený. Pomer počiatočného rázového a ustáleného skratového prúdu 

bude rovný 1. Hodnota súčiniteľa pre tepelné účinky striedavej zložky bude určený ako n = 1. [8]  

Pre špecifikovanie rozvádzača VN je nutné poznať aj nárazový skratový prúd v mieste pripojenia 

rozvádzača. Jeho hodnotu určuje  

 "

p k2i ii I=   . (6.6) 

Pre overenie prierezu kábla sa vyráta minimálny prierez jadra, ktorý bude určený pomocou 

 

th k
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f f k
o

20 f z

20
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S
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 + +
   

+ 

. 
(6.7) 

Kábel vydrží skratové otepľovacie účinky prúdu, ak bude Smin menšie ako reálny prierez jadra 

vodiča. Fiktívna teplota ϑf je závislá na tepelnom súčiniteli odporu materiálu vodiča α0. 

Minimálnu hodnotu prierezu jadra bude možné určiť, až keď budú známe hodnoty ekvivalentného 

skratového prúdu a doba vypnutia poruchy. Ostatné hodnoty sú konštanty uvedené v tabuľkách, 

ktoré je možné nájsť v normách, alebo v špecifikácii kábla. Jadro kábla je z hliníka. Objemová 

hustota pre hliník je 2,417 
3

J

cm  °C
. Hodnota fiktívnej teploty pre hliník je ϑf = 228 °C. 
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Rezistivita hliníka je 
2Ωmm

0,02941 
m

 Výrobca kábla udáva maximálnu prevádzkovú teplotu pri 

skrate ϑk = 250 °C a maximálna dovolená prevádzková teplota jadra ϑz = 90 °C [2], [9]. 

6.1 Výpočet skratových prúdov pri rekonštrukcii TS4 

Pri rekonštrukcii TS4 bude areálová sieť rozpojená na trasy TS5 – TS3 – transformátor TS4 

a TS1 – TS2. V tejto podkapitole bude určená hodnota skratu na VN strane transformátora v TS4. 

Skrat v TS3 a TS5 nie je riešený v tejto práci z dôvodu, že trafostanica TS3, TS5 a káblová trasa 

TS5 – TS3 ostáva pôvodná. V tejto podkapitole taktiež nebudú riešené skratové prúdy na pôvodnej 

trase TS1 – TS2. Na Obr. 6.2 je jednopólová schéma znázorňujúca napájanie skratu.  

ZTS5-TS3 ZTS3-TS4

TS3TS5 TS4S"=313 MVA
k

ZTS5S

 

Obr. 6.2 Schéma VN pri skrate na konci káblu v TS4 z TS5 

Pri výpočte budú použité hodnoty z Tab. 6.1, Tab. 6.2 a rovnice (6.1) až (6.6). Tento výpočet bude 

vzorový. Ostatné podkapitoly budú obsahovať len konečné hodnoty skratových prúdov a veľkosť 

minimálneho prierezu. 
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Hodnota súčiniteľa pre tepelné účinky jednosmernej zložky bola určená ako m = 0,1. 

"

thTS5-TS4 kTS5-TS4 8,031 0,1 1 8,423 kAI I m n=  + =  + =  

Minimálny prierez pre kábel medzi TS3 aTS4 bude určený podľa rovnice (6.7): 

thTS5-TS4 k 2

TS3-TS4min

f f k
o

20 f z

8423 1
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228 20 228 25020
2,417 lnln

0,02941 228 90

I t
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      + + 

 

Pre daný kábel výrobca udáva ekvivalentný skratový prúd 22,7 kA [2]. Prierez zvoleného kábla je 

väčší, ako minimálny použiteľný prierez pre danú káblovú trasu. Tento kábel je vzhľadom na 

najhoršie skratové pomery na danej trase vyhovujúci, pri napájaní transformátora v TS4. 

6.2 Výpočet skratových pomerov počas rekonštrukcie TS1 

V tejto podkapitole budú určené hodnoty skratových prúdov pri podmienkach, ktoré budú bežné, 

počas rekonštrukcie TS1. Dočasná trafostanica pre TS1 bude v bežnom režime napájaná od 

distribútora a bude napájať iba transformátor v TS1. Odpínač v DTS bude za normálnych 

podmienok rozopnutý a trasa TS1 – TS2 vypnutá. Určia sa určia hodnoty skratových prúdov na 

VN strane transformátora v TS1. Ďalší výpočet bude určovať hodnoty skratových prúdov na vstupe 
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do TS2. Predpokladá sa, že trasa medzi TS2 a TS4 bude už pri svojej prevádzke chránená 

rozdielovou ochranou. Ďalej sa určia hodnoty skratových prúdov na konci trasy TS1 a TS2 ak bude 

TS2 napájaná z TS1. Pri tomto výpočte bude nutné použiť dlhší čas z dôvodu chránenia vývodu 

z rozvodni distribútora. Hodnotu vypínacieho času poskytne distribútor.  

6.2.1 Určenie skratových pomerov v TS4 

V tejto podkapitole sa overí správnosť voľby káblov, podľa skratových pomerov pri napájaní TS4. 

V podkapitole 6.1 je overená správnosť voľby kábla pre napájanie TS4 z TS5. Je nutnosť overiť 

správnosť voľby napájania z TS1 (DTS). Predpokladá sa najhorší prípad oneskorenia vypnutia 

skratu, vypína až druhý vypínač. Tento vypínač sa vzhľadom k použitiu odpínača v DTS nachádza 

až v distribútorskej rozvodni VN. Distribútor udáva dobu vypnutia maximálne 1,2 s. Budú použité 

hodnoty z Tab. 6.1 a Tab. 6.2. aplikuje sa podobný postup výpočtu ako v podkapitole 6.1.                  

Na Obr. 6.3 je jednopólová schéma znázorňujúca napájanie skratu.  

Z
TS1-TS2

Z
TS2-TS4

TS2TS1 TS4

Z
TS1S

S"=294 MVAk

 

Obr. 6.3 Schéma VN pri skrate na konci káblu v TS4 z DTS (TS1) 

 

Podľa normy ČSN EN 60909-0 bola určené hodnota súčiniteľa pre tepelné účinky jednosmernej 

zložky bola určená ako m = 0,1. Výsledne hodnoty prúdov a minimálneho prierezu sú v Tab. 6.3. 

 

Tab. 6.3 Hodnoty skratových prúdov v TS4 a minimálneho prierezu pre trasu TS1-TS4 

Názov Označenie veličiny Hodnota 

Počiatočný rázový prúd 
"

kTS1-TS4I  7,385 kA 

Ekvivalenty skratový otepľovací prúd thTS1-TS4I  7,745 kA 

Minimálny prierez TS2-TS4minS  93,1 mm2 

Pre daný kábel výrobca udáva ekvivalentný skratový prúd 22,7 kA [2]. Prierez zvoleného kábla je 

väčší ako minimálny použiteľný prierez pre danú káblovú trasu. Tento kábel vyhovuje. 

6.2.2 Určenie skratových pomerov v TS2 

Je nutné overiť správnosť voľby napájania z TS1 (DTS). Predpokladá sa doba vypnutia 1,2 s. Tento 

vypínač sa vzhľadom k použitiu odpínača v DTS nachádza až v distribútorskej rozvodni VN. 

Taktiež budú použité hodnoty z Tab. 6.1 a Tab. 6.2. aplikuje sa podobný postup výpočtu ako 

v podkapitole 6.1. Na Obr. 6.4 je jednopólová schéma znázorňujúca napájanie skratu. 

TS2TS1S"=294 MVAk

ZTS1S ZTS1-TS2

 

Obr. 6.4 Schéma VN pri skrate na konci kábla v TS2 z DTS 

Podľa normy ČSN EN 60909-0 bola určené hodnota súčiniteľa pre tepelné účinky jednosmernej 

zložky bola určená ako m=0,1. Výsledne hodnoty prúdov a minimálneho prierezu sú v Tab. 6.4. 
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Tab. 6.4 Hodnoty skratových prúdov v TS2 a minimálneho prierezu pre trasu TS1-TS2 

Názov Označenie veličiny Hodnota 

Počiatočný rázový prúd 
"

kTS1-TS2I  7,566 kA 

Ekvivalenty skratový otepľovací prúd thTS1-TS2I  7,935 kA 

Minimálny prierez TS1-TS2minS  95,4 mm2 

Pre daný kábel výrobca udáva ekvivalentný skratový prúd 22,7 kA [2]. Prierez zvoleného kábla je 

väčší, ako minimálny použiteľný prierez pre danú káblovú trasu. Káble na trase DTS – TS2 sú 

vyhovujúce. Napájanie z TS5 nie je nutné overovať z nasledujúcich dôvodov. Kábel na trase 

TS3 – TS4 má rovnaký prierez a vyhovel podmienke minimálneho prierezu. Hodnoty skratových 

prúdov vTS2 pri napájaní z TS5 budú nižšie, ako na prípojných miestach v TS4. To znamená, že 

kábel s rovnakým prierezom a nižšími prúdmi vyhovie tiež podmienke minimálneho prierezu 

taktiež. 

6.2.3 Návrh prepájacieho káblu na trase TS1-T1(TS1) 

Ako ďalší bude navrhnutý prierez kábla v trase TS1 -transformátor v TS1. Podľa katalógu poistiek 

je pre daný transformátor potrebná poistka s nominálnou hodnotou prúdu 50 A. Doba vypnutia 

poistky bude určená z katalógu na základe veľkosti skratového prúdu. Bola vybraná poistka typu 

PM45. Menovitá vypínacia schopnosť poistky je 50 kA. Pri prúde vyššom, ako 12 násobok 

menovitého prúdu poistky musí poistka vypnúť do doby 0,1 s [10]. Pri výpočtoch bude použitá 

rovnica 

 "

np kTS1-T1(TS1)12 I I  , (6.8) 

pre overenie veľkosti skratového prúdu, kvôli zisteniu vypínacieho času. Budú použité hodnoty z 

Tab. 6.1 a Tab. 6.2. aplikuje sa podobný postup výpočtu ako v podkapitole 6.1. Na Obr. 6.5 je 

schéma znázorňujúca napájanie skratu. 

Z
TS1S

T1TS1S"=294 MVAk T1

ZTS1-T1(TS1)

 

Obr. 6.5 Schéma pri skrate na VN priechodkách trafa T1 v TS1 napájaného z DTS 

Podľa normy ČSN EN 60909-0 bola určené hodnota súčiniteľa pre tepelné účinky jednosmernej 

zložky bola určená ako m=0,1. Výsledne hodnoty prúdov a minimálneho prierezu sú v Tab. 6.5. 

 

Tab. 6.5 Prúdy na priechodkách traf Smin trasy TS1-T1 (TS1) pri napájaní z TS1 

Názov Označenie veličiny Hodnota 

Počiatočný rázový prúd 
"

kTS1-T1(TS1)I  7,699 kA 

Ekvivalenty skratový otepľovací prúd thTS1-T1(TS1)I  8,075 kA 

Minimálny prierez TS1-T1(TS1)minS  28,1 mm2 

Určenie vypínacieho času poistky podľa veľkosti skratového prúdu podľa podmienky (6.8). 
"

np kDTS-T1(TS1)12  600 A<7699 AI I  →  
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Daný skratový prúd je viac ako 12 násobok menovitého prúdu poistkou, čo zanemená že, doba 

vypnutia poistky je 0,1 s. 

Keďže napájací bod v TS5 má vyšší skratový výkon na svorkách rozvádzača VN ako v TS1, je 

nutné overiť aj možnosť napájania transformátora T1 v TS1 z TS5. Taktiež budú použité hodnoty 

z Tab. 6.1 a Tab. 6.2. aplikuje sa podobný postup výpočtu ako v podkapitole 6.1. predpokladá sa 

vypínací čas poistky 0,1 s. Schéma zapojenia je na Obr. 6.6.  

ZTS5-TS3 ZTS3-TS4

TS3TS5 TS4S"=313 MVAk

ZTS4-TS2 ZTS2-TS1

TS2

ZTS1-T1(TS1)

TS1
T1

ZTS5-TS3

 

Obr. 6.6 Schéma pri skrate na VN priechodkách trafa T1 v TS1 napájaného z TS5 

Podľa normy ČSN EN 60909-0 bola určené hodnota súčiniteľa pre tepelné účinky jednosmernej 

zložky bola určená ako m = 0,1. Výsledne hodnoty prúdov a minimálneho prierezu sú v Tab. 6.6. 

 

Tab. 6.6 Prúdy na priechodkách traf a Smin trasy TS1-T1 (TS1) pri napájaní z TS5 

Názov Označenie veličiny Hodnota 

Počiatočný rázový prúd 
"

kTS5-T1(TS1)I  6,959 kA 

Ekvivalenty skratový otepľovací prúd thTS5-T1(TS1)I  7,299 kA 

Minimálny prierez TS5-T1(TS1)minS  25,4 mm2 

Na prepojenie je nutný kábel o priereze vyššom ako 28,1 mm2. Z katalógu bol vybraný vhodný 

kábel 22 - AXEKVCEY 1x70 mm2. 

6.3 Výpočet skratových pomerov vo finálnom stave siete  

V tejto kapitole budú určené skratové pomery areálovej siete pri normálnom prevádzkovom 

stave – trasa TS3 – TS4 vypnutá. Určia sa skratové pomery na transformátoroch v TS1, na konci 

trasy TS1 – TS2, na trase TS2 – TS4 pri napájaní z TS1 a skratové pomery pri na konci trasy 

TS3 – TS4 pri napájaní z TS1. Trasy TS3 – TS4, TS4 – TS2 a TS2 – TS1 (TS2 – DTS) boli 

overené a vyhoveli. Ďalšie overenie nebude nutné, z dôvodu využitia rovnakých prepájacích 

káblov a zachovania parametrov pri napájaní z TS5. Doba vypnutia z napájacieho miesta TS1 sa 

skráti na čas vypnutia 1 s. Trasy TS1 – TS2, TS2 – TS4 a TS1 – T1(TS1) vyhoveli pri dlhšom 

vypínacom čase a teda vyhovejú aj finálnemu stavu. Trasa, ktorá sa overí vo finálnom stave bude 

TS3 – TS4 pri napájaní z TS1. Budú použité hodnoty z Tab. 6.1 a Tab. 6.2. aplikuje sa podobný 

postup výpočtu ako v podkapitole 6.1. Na Obr. 6.7 je jednopólová schéma znázorňujúca napájanie 

skratu. 

ZTS1S

TS2TS1S"=294 MVA
k

ZTS2-TS4

TS4

ZTS4-TS3

TS3

ZTS1-TS2

 

Obr. 6.7 Schéma VN pri skrate na konci kábla v TS3 z TS4 

Podľa normy ČSN EN 60909-0 bola určené hodnota súčiniteľa pre tepelné účinky jednosmernej 

zložky bola určená ako m = 0,1. Výsledne hodnoty prúdov a minimálneho prierezu sú v Tab. 6.7. 
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Tab. 6.7 Hodnoty skratových prúdov v TS3 a minimálneho prierezu pre trasu TS1-TS3 

Názov Označenie veličiny Hodnota 

Počiatočný rázový prúd 
"

kTS1-TS3I  7,057 kA 

Ekvivalenty skratový otepľovací prúd thTS1-TS3I  7,401 kA 

Minimálny prierez TS1-TS3minS  81,3 mm2 

Pre daný kábel výrobca udáva ekvivalentný skratový prúd 22,7 kA [2]. Prierez zvoleného kábla je 

vyhovujúci. Variant napájania z TS3 pri danej trase je overený v podkapitole 6.1. Z týchto dôvodov 

je možné konštatovať že, kábel v trase TS3-TS4 vyhovel. 

6.4 Nárazové skratové prúdy v DTS a TS1 

Na svorkách rozvádzačov VN v DTS a následne v TS1 budú rovnaké počiatočné rázové a nárazové 

skratové prúdy. Počiatočný rázový prúd zo strany napájania distribútora sa určia podľa 

 "
" kTS1
kDIST

n3
=



S
I

U
. 

(6.9) 

Podľa normy sa určí súčiniteľ pre výpočet nárazového skratového prúdu na hodnotu κ = 2, pretože 

sa predpokladá, že reálna zložka impedancie siete je pomerne malá [8]. Následne sa určí nárazový 

skratový prúd na svorkách rozvádzača VN podľa rovnice (6.6). Zo strany TS2 sa predpokladajú 

menšie hodnoty počiatočného rázového a nárazového skratového prúdu, z dôvodu väčšej 

elektrickej vzdialenosti k rozvádzaču VN. Podľa distribútora je minimálna hodnota skratového 

výkonu v prípojnom mieste FN asi 0,6 násobok maximálneho skratového výkonu. Pri maximálnej 

hodnote ekvivalentného otepľovacieho prúdu sa predpokladá súčiniteľ κ = 2.  
" 6

" kTS1
kDISTmax

n

294 10
7,715 kA

3 3 22000

S
I

U


= = =

 
 

" "

kDISTmin kDISTmax 0,6 7,715 0,6 4,629 kAI I=  =  =  

"

pDISTmax kDIST2 2 2 7,715 21,821 kAi I=   =   =  

"

thmax kDISTmax 7,715 1,3 1 11,70 kAI I m n=  + =  + =   
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7 VYHODNOTENIE MERANÍ A ODHADOVANÉ ODBERY 

V areáli FN boli uskutočnené týždňové merania. Meracie prístroje boli umiestnené 

v trafostaniciach TS1, TS2, TS4, TS5 a v trafostanici TS3 na transformátore T1. V trafostaniciach 

TS1, TS2, TS4 aTS5 sú dva transformátory, ktoré sú prevádzkované ako 100% záloha. Rovnako 

je napájaný odber, ktorý bol meraný v TS3. To znamená, že odbery trafostanice sú napájané pri 

normálnej prevádzke iba z jedného transformátora. Meracie prístroje boli v týchto trafostaniciach 

umiestnené do prívodných polí transformátorov na strane NN. Tieto transformátory boli pod 

záťažou. Perióda merania meracieho prístroja bola 8  minút a 20,5 sekundy. Schematické zapojenie 

meraní je na Obr. 7.1. 

Meranie

Rozvádzač VN Rozvádzač NN

22 kV 0,4 kV
 

Obr. 7.1 Zapojenie merania 

Z merania budú vyrátané hodnoty napätia pomocou rovníc (7.1) a (7.2). Pri výpočtoch sa 

predpokladá uhol medzi meranými napätiami 120°. Pre určenie združeného napätia medzi fázami 

bude použitá kosínusová veta. Pri výpočte sa zanedbáva úbytok. 

 ( )2 2

, ,0,4 2 cos 120  i ab a b a bU U U U U= + −      (7.1) 

 
, ,22 , ,0,4i ab i abU U p=   (7.2) 

Premenné a a b v tejto kapitole označujú fázu. Tieto hodnoty boli graficky spracované. 

Okrem meraných hodnôt, merací prístroj zaznamenal priemerné, maximálne a minimálne hodnoty 

napätia každej fázy, ktoré vznikli počas tohto merania. Pre získanie požadovaných hodnôt, je nutné 

aplikovať rovnice (7.1) a (7.2). Po prerátaní zaznamenaných napätí na napäťovú hladinu 22 kV, sa 

určia priemerné hodnoty minimálneho, priemerného a maximálneho zaznamenaného napätia 

pomocou rovnice (7.3): 

 ,12,22 ,23,22 ,31,22

,22  
3

ik ik ik

ik

U U U
U

+ +
=  (7.3) 

Ďalej z merania budú vyhodnocované prúdy pomocou rovníc (7.4) a (7.5). Pri výpočtoch sa 

predpokladá uhol medzi meranými prúdmi 60°. Pre určenie fázového prúdu na strane VN medzi 

fázami bude použitá kosínusová veta. 

 ( )2 2

, ,0,4 2 cos 60i ab a b a bI I I I I= + −      (7.4) 

 1

, ,22 , ,0,4i ab i abI I p−=   (7.5) 
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Okrem meraných hodnôt merací prístroj zaznamenal priemerné, maximálne a minimálne hodnoty 

prúdu každej fázy, ktoré vznikli počas tohto merania. Aby bolo možné s týmito hodnotami 

pracovať ďalej, je nutné aplikovať rovnice (7.4) a (7.5). Po prerátaní zaznamenaných prúdov na 

napäťovú hladinu 22 kV, sa určia priemerné hodnoty minimálneho, priemerného a maximálneho 

zaznamenaného prúdu pomocou rovnice (7.6): 

 ,12,22 ,23,22 ,31,22

,22
3

ik ik ik

ik i

I I I
I 

+ +
=   (7.6) 

Merací prístroj zaznamenáva okrem hodnôt napätia a prúdu, aj hodnotu účinníka každej fázy. Táto 

hodnota sa spriemeruje sa spriemeruje podľa rovnice (7.7) a vynesie sa od grafov. Ďalej  sa z týchto 

hodnôt určí priemerná hodnota (rovnica (7.8)), maximálna hodnota (rovnica (7.9)) a minimálna 

hodnota (rovnica (7.10)). 

 
L1 L2 L3

celk

cos cos cos
cos

3

g g g

g

  


+ +
=  (7.7) 

 
TS celk

1

priem

cos

cos

s

x g

g

i
s




=

=


 

(7.8) 

 ( )max 1 celkcos MAX cosu

i g g ==  (7.9) 

 ( )min 1 celkcos MIN cosu

i g g ==  (7.10) 

V tejto podkapitole premenná g označuje poradové číslo zaznamenanej hodnoty. Premenná 

s označuje poradové číslo poslednej zaznamenanej hodnoty. 

Meracie prístroje sú schopné merať kontinuálne prúdy do 1000 A, a krátkodobo do 1,4 násobok 

maximálneho nominálneho prúdu. V trafostanici TS3 sa nachádzajú odbery, ktoré odoberajú viac 

ako 1000 A. Tieto odbery sú napájané z transformátorov T3, alebo T5 a samostatný odber je na 

transformátore T4 v TS3. Pri týchto odberoch sa stanovila priemerná hodnota odberových prúdov. 

Ďalej sa predpokladajú maximálne hodnoty týchto odberov, ako 1,2 násobky priemernej hodnoty 

odberu a minimálne ako 0,2 násobok priemernej hodnoty. Tieto informácie poskytol personál 

energetiky FN. 

Z trafostanice TS3 sú ďalej napájané dva vysunuté transformátory TM6 a TM7, ktoré napájajú 

chladenie a vzduchotechniku areálu. Maximálny výkon vzduchotechniky a klimatizácie sa 

predpokladá na 1,2 násobok priemernej záťaže jedného z transformátorov. Minimálny výkon 

týchto odberov sa predpokladá na 0,2 násobok priemernej hodnoty záťaže jedného z 

transformátorov. 

Distribútor poskytol priemernú hodnotu napätia v distribútorskej stanici. Táto hodnota je 22,8 kV. 

Táto hodnota napätia sa bude predpokladať v nemeraných vývodových poliach v TS3. 

V tejto diplomovej práci sa autor zaoberá návrhmi na strane vysokého napätia. Je nutné odmerané 

a odhadované hodnoty previesť na hodnoty prúdov pri napätí 22 kV. Straty na transformátoroch 

budú zanedbateľné. Je nutné  uvažovať o nastavení odbočiek na transformátoroch. 

7.1 Grafické vyhodnotenia meraní 

V tejto podkapitole sú graficky spracované odmerané hodnoty v trafostaniciach TS1, TS2 TS4, 

TS5 a merania na transformátore T1 v TS3. Stanovenie priebehov bolo prerátané na stranu 22 kV 

pomocou rovníc (7.1) až (7.10). 
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Priebeh združených napätí na strane 22 kV počas merania v TS1 je na Obr. 7.2. Prevod 

transformátorov v trafostanici TS1 sa uvažuje 
22

0, 4
p = . 

 

Obr. 7.2 Priebeh napätia počas merania na strane 22 kV v TS1 

 

Priebeh fázových prúdov a priemernej hodnoty účinníka v TS1 je na Obr. 7.3.Trafostanica TS1.  

 

Obr. 7.3 Priebehy prúdov a účinníka počas merania na strane 22 kV v TS1 

 

Priebeh združených napätí na strane 22 kV počas merania v TS2 na transformátore T2 je na         

Obr. 7.4. V trafostanici TS2 sa uvažuje prevod 
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Obr. 7.4 Priebeh napätia počas merania na strane 22 kV v TS2 

 

Priebeh fázových prúdov a priemernej hodnoty účinníka v TS2 je na Obr. 7.5.  

 

Obr. 7.5 Priebehy prúdov a účinníka počas merania na strane 22 kV v TS2 

 

Priebeh združených napätí na strane 22 kV počas merania v TS3 na T1 je na Obr. 7.6. Priebeh 

fázových prúdov a priemernej hodnoty účinníka na strane 22 kV transformátora T1 v TS3 je na 

Obr. 7.7. Pri transformátoroch T1a T2 v trafostanici TS3 sa uvažuje prevod 
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Obr. 7.6 Priebeh napätia počas merania na svorkách transformátore T1 v TS3 

 

 

Obr. 7.7 Priebeh odberových prúdov transformátora T1 v TS3 

 

Priebeh napätí na strane 22 kV počas merania V TS4 je na Obr. 7.8. Priebeh prúdov a účinníka je 

na Obr. 7.9. Odbočky transformátorov vTS4 sú nastavené na prevod
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Obr. 7.8 Priebeh napätia počas merania na strane 22 kV v TS4 

 

 

Obr. 7.9 Priebehy prúdov a účinníka počas merania na strane 22 kV v TS4 

 

Priebeh napätí na strane 22 kV počas merania v TS5 je na Obr. 7.10. Priebeh prúdov a účinníka je 

na Obr. 7.11. Odbočky transformátorov v TS5 sú nastavené na prevod
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Obr. 7.10 Priebeh napätia počas merania na strane 22 kV v TS5 

 

 

Obr. 7.11 Priebehy prúdov a účinníka počas merania na strane 22 kV v TS5 

7.2 Vyhodnotenie spotrieb trafostanice TS3 

Väčšina odberov v trafostanici TS3 bola stanovená  personálom energetiky FN. V tejto trafostanice 

bolo osadené iba jedno meranie ktoré meralo odbery napájané z transformátora T1 alebo T2. Pri 

ostatných odberoch sa predpokladá napätie 22 kV a účinník 0,95.  

Z transformátora T1 alebo T2 sú napájané operačné sály a lôžková časť. Z transformátorov T3 a T5 

o výkone 2x1600 kVA sú napájané kuchyňa, laboratórne pracoviská. Tieto odbery sú napájané so 

100% zálohou. To znamená, že jeden z transformátorov je vždy vypnutý. Predpokladá sa, že tieto 

odbery priemerne odoberajú 1900 A, pri napätí 230 / 400 V.  

Ďalej z trafostanice TS3 sú napájané iné odbery, ktoré nie sú zálohované, čo znamená, že sú 

napájané iba z jedného transformátora. Tento transformátor má výkon 1000 kVA a je označený 

ako transformátor T4. Predpokladá sa, že tieto odbery priemerne odoberajú 1200 A. 
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Okrem transformátorov umiestnených v trafostanici TS3, napája TS3 dva vysunuté transformátory 

TM6 a TM7, ktoré napájajú vzduchotechniku a klimatizáciu. Opäť sú tieto odbery napájané so 

100% zálohou. Predpokladá sa, že tieto odbery priemerne odoberajú 1900 A 

Predpokladá sa, že maximálne hodnoty týchto odberov sú 1,2 násobky priemernej hodnoty odberu 

a minimálne hodnoty sú 0,2 násobky priemernej hodnoty. 

Priemerná hodnota prúdu na stane VN bude určená rovnicami (7.4), (7.5) a (7.6). Predpokladá sa 

priemerná hodnota napätia 22,8 kV a priemerná hodnota účinníka 0,95. 

Prevody týchto transformátorov sa predpokladajú
22

0, 4
p = . V Tab. 7.1 sú odbery trafostanice TS3 

so súdobosťami jednotlivých odberov. Hodnoty prúdov sú už prenásobené príslušnou súdobosťou. 

Tab. 7.1 Hodnoty odberov z trafostanice TS3 

Napájacie 

transformátory 

Súdobosť 

odberov β(-) 
Typ hodnoty 

Napätie 

 UTS3 (kV) 

Prúd  

ITS3 (A) 

Účinník  

cosφTS3 (-) 

T1 ∨ T2 0,9 

Priemerná 22,62 1,69 0,966 

Maximálna 22,24 3,68 0,999 

Minimálna 22,00 0,81 0,905 

T3 ∨ T5 0,72 

Priemerná 

22,8 

24,87 

0,95 Maximálna 29,85 

Minimálna 4,97 

T4 0,9 

Priemerná 

22,8 

19,64 

0,95 Maximálna 23,56 

Minimálna 3,93 

TM6 ∨ TM7 0,98 

Priemerná 

22,8 

33,85 

0,95 Maximálna 40,63 

Minimálna 6,77 

7.3 Vyhodnotenie spotrieb trafostaníc 

Súdobosti k jednotlivým odberom v trafostaniciach stanovil personál energetiky FN. Trafostanica 

TS1 napája v areáli FN práčovňu priestory údržby a priestory dopravy. TS2 napája kotolňu 

a budovu pôrodnice. TS3 napája odbery spomínané v podkapitole 7.2. TS4 napája infekčné 

oddelenie, psychiatrické oddelenie, starý areál FN, oddelenie geriatrie a rehabilitačné oddelenie. 

Trafostanica TS5 napája pavilóny I1, I2 a X. V pavilóne I1 sa nachádza patológia. Pavilón I2 

napája transfúzne oddelenia a iné. V pavilóne X sa nachádzajú ambulancie a iné.  

Tab. 7.2 obsahuje hodnoty spotreby každej trafostanice a aj jej súdobosť. Ďalej je v Tab. 7.2 je 

uvedená celková spotreba areálu a spoločná spotrebu trafostaníc TS2 až TS5. Hodnoty v Tab. 7.2 

sú určené pomocou rovníc (7.1) až (7.10). Predpokladá sa napätie 22,8 kV a priemerná hodnota 

účinníku sa určí podľa rovnice (7.12) .Spotreba celkového areálu sa určí pomocou rovnice (7.11): 
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=  
 
  (7.11) 
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Tab. 7.2 Spotreby jednotlivých trafostaníc, areálu a spotreba trafostaníc TS2 - TS5 

Odberné body 
Súdobosť 

odberov β(-) 
Typ hodnoty 

Napätie 

U (kV) 

Prúd 

I (A) 

Účinník 

cosφ (-) 

Trafostanice 

TS1 0,5 

Priemerná 22,28 3,79 0,976 

Maximálna 22,73 8,81 0,995 

Minimálna 21,59 1,97 0,95 

TS2 0,81 

Priemerná 22,79 2,62 0,987 

Maximálna 23,09 4,13 0,999 

Minimálna 22,41 1,89 0,971 

TS3 0,95 

Priemerná 

22,00 

61,64 0,95 

Maximálna 75,24 0,98 

Minimálna 12,69 0,94 

TS4 0,8 

Priemerná 22,68 9,73 0,98 

Maximálna 23,08 23,08 0,995 

Minimálna 22,14 5,12 0,961 

TS5 0,8 

Priemerná 22,24 3,23 0,95 

Maximálna 22,63 7,26 0,999 

Minimálna 21,77 1,72 0,94 

Spotreba areálu 

TS2-TS5 

0,95 

Priemerná 

22,8 

73,36 0,967 

Maximálna 98,09 0,994 

Minimálna 20,36 0,958 

Celý areál FN 

(TS1-TS5) 

Priemerná 

22,8 

76,96 0,968 

Maximálna 106,47 0,994 

Minimálna 22,24 0,956 

Hodnoty prúdov sú už prenásobené príslušnou súdobosťou. 

Odmeraný maximálny odber odpovedá približne maximálnej hodnote výkonu, ktorá bola 

v priebehu posledných rokov zaznamenaná, ako najvyššie štvrťhodinové maximum. Hodnota 

štvrťhodinového maxima bola približne 4 MVA. Obchodné meranie v areáli zabezpečujú dva 

elektromery. Každý z týchto elektromerov je pripojený na svoj GSM modem, cez ktorý zasiela 

informácie z meraní distribútorovi samostatne. Distribútor tieto hodnoty zráta v rovnakých časoch. 

Táto hodnota sa fakturuje. Elektromery sú samostatné meracie objekty, z ktorých sa vyhodnocujú 

odmerané hodnoty. Každý z elektromerov napája istú časť areálu. Z pohľadu distribútora 

elektromery napájajú odbery, ktoré sú na sebe nezávislé. Ďalej je ale nutné vedieť, že pre 

distribútora je celý objekt braný, ako jeden spotrebiteľ s dvomi na sebe nezávislými napájanými 

objektami. Keďže je to jeden objekt, merané hodnoty sa zrátajú a určia sa, ako fakturovaný odber 

areálu. Informácie o spotrebe areálu, môže spotrebiteľ zistiť na serveri distribútora. Tieto 

informácie boli poskytnuté personálom energetiky FN. 
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8 NÁVRH VEDENÍ Z HĽADISKA ZAŤAŽITEĽNOSTI KÁBLOV 

8.1 Zaťažiteľnosť káblov 

Tento výpočet bude zameraný na nominálny výkon prenášaný daným káblom. Pri tomto výpočte 

je dôležitá zaťažiteľnosť káblu v prostredí, informácie o prostredí a prenášaný výkon. Maximálna 

zaťažiteľnosť káblu sa určí pomocou 

 
2

z n kab

1

j j s

s

I I I k
=

 =  . (8.1) 

Prúd Ikab je v tomto prípade špecifikovaný ako nominálny prúd kábla, ktorý je od ďalšej fázy 

vzdialený 70 cm. Na kábel nepôsobia iné zdroje tepla. Kábel vedie prúd jednej fázy (zapojenie 

trojuholník). Prepočítavacie koeficienty k1, k2 zohľadňujú pomery pri uložení káblov a to teplotu, 

prostredie, podmienky, typ uloženia, atď. [9]. 

8.1.1 Určenie súčiniteľov k1, k2 

Káble majú byť uložené v hĺbke minimálne 1000 mm pod povrchom. Táto hĺbka je rovnaká pre 

uloženie v teréne, pod chodníkom a pod krajnicou vozovky [11]. Priemerná teplota v tejto hĺbke je 

v Brne 9,01 – 10 °C [12]. Podľa normy ČSN 33 2000-5-52 ed.2 bol určený prvý prepočítavací 

súčiniteľ pre teplotu zeme na hodnotu k1 = 1,07. Koeficient vychádza z predpokladu priemernej 

teploty pôdy ϑ0Br = 10 °C [13]. Ďalší koeficient k2, bude určený z merného tepelného odporu pôdy. 

Priemerná celosvetová hodnota merného tepelného odporu sa určí podľa normy ČSN 33 2000-5-

52 ed. 2. V prípade bližšej špecifikácie sa norma odkazuje na ČSN IEC 287-3-1. V tejto norme 

nebola nájdená bližšia špecifikácia merného tepelného odporu zeme pre Českú republiku. Pre 

riešenie tejto problematiky, boli využité pôdne mapy a mapy relatívnych nasýtení pôdnych profilov 

v ČR. Bolo zistené, že v areáli sa nachádza pôda typu CEm. CEm je skratka pre černozem 

modulárnu, ktorá sa skladá zo spraší s kalcickým horizontom. Z celého roku 2017 bol vybraný 

najsuchší mesiac roku, júl. Pre tento mesiac bola určená vlhkosť pôdy v areáli, ktorá sa 

v Bohuniciach v júli pohybuje v hĺbkach 0 – 100 cm okolo 20 – 30 % [14], [15], [16]. 

Vďaka týmto hodnotám sa určí tepelný odpor pôdy z tabuliek pre dimenzovanie. Pôda v 

Bohuniciach je z kategórie pôda vlhká, presnejšie hlinitá s vlhkosťou 20-30 %. Pre túto pôdu sa 

udáva merný tepelný odpor ρtČr = 0,75 K·m/W. Hodnota prepočítavacieho súčiniteľa musela byť 

lineárne aproximovaná podľa ostatných hodnôt z normy. Z rovnice grafu na Obr. 8.1 bola výsledná 

hodnota prepočítavacieho koeficientu určená ako k2 = 1,206. Hodnoty pre zostrojenie grafu 

vychádzali z hodnôt uvedených v tabuľkách pre dimenzovanie vodičov [17]. Hodnota prúdovej 

zaťažiteľnosti v zemi, v zapojení do trojuholníku, so vzdialenosťou medzi káblami 70 cm je 417 A 

pre merný tepelný odpor v pôde 0,7 K·m/W. Hodnote teplého odporu v pôde 2,5 K·m/W odpovedá 

hodnota prúdovej zaťažiteľnosti 341,8 A. 

Budú určené výpočtové maximálne záťažové prúdy, pre obidve varianty súčiniteľov k1 a k2 

a porovnané s prúdom z nameraných hodnôt. 
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Obr. 8.1 Lineárna aproximácia grafu [17] 

Pre tepelný odpor pôdy 2,5 K·m/W má súčiniteľ k2 hodnotu 1. Ak sa ráta s celosvetovými 

priemermi, bude sa predpokladať aj celosvetová teplota v zeme v 1000 mm hĺbke. Jej hodnota je 

ϑ0c = 20 °C a teda koeficient k1= 1. 

kabnČSN
1

341,8 1 1 341,8 A
n

i

i

I I k
=

=  =   =  

Maximálne hodnoty získané z meraní sa prenásobia koeficientom kI(t) = 2 (rovnica (8.2)). Tento 

koeficient bol stanovený na základe predpokladov rešpektujúcich skutočnosť, že v areáli FN sa 

bude s postupom času zvyšovať spotreba elektrickej energie. Určia sa predpokladané zaťaženia 

káblov a vyhodnotí sa správnosť prierezu, aj pri navýšení spotreby elektrickej energie v areáli. 

Budú sa predpokladať maximálne hodnoty prúdov. Správnosť kábla bude vyhodnotená na základe 

porovnania podľa 

 
TS5

z max I(t)

TS1

i i

i

I I k
=

=  . (8.2) 

Zaťaženie kábla na trase TS1 – TS2 sa určí podľa najvyššieho pretekajúceho prúdu. Predpokladá 

sa, že tento kábel bude najviac zaťažený, keď bude z trafostanice TS1 napájaný celý areál FN. 

Zaťaženie sa určí podľa rovnice (8.2) a následne sa overí zaťažiteľnosť kábla podľa rovnice (8.1): 

zTS1-TS2 TS2-TS5max I(t) 98,09 2 196,18 AI I k=  =  =  

Kábel v tejto trase vyhovel podmienke zaťaženia pri predpokladanom zvýšení spotreby v areáli. 

Zaťaženie kábla na trase TS2 – TS4 sa určí rovnakým spôsobom. Hodnota zaťaženie je 

IzTS2 - TS4 = 188,328 A. Kábel v tejto trase vyhovel. Spĺňa podmienku uvedenú v rovnici (8.1). 

Zaťaženie kábla na trase TS4-TS3 sa určí, takisto pri jeho najvyššom zaťažení. Predpokladá sa, že 

tento kábel bude najviac zaťažený opäť pri napájaní z trafostanice TS1. Hodnota zaťaženie je 

IzTS3 - TS4 = 156,75 A. Kábel v tejto trase vyhovel podmienke v rovnici (8.1). 

Druhý výpočet bude pre merný tepelný odpor 0,75 Km/W a teda pre k2 = 1,206. Teplota zeme 

v 1000 mm hĺbke je 10 °C a teda k1=1,07 [2], [9].Opäť sa použije rovnica (8.2). Maximálne 

zaťaženie kábla v tomto prípade bude In12 = 441,1 A. 

Pri tomto výpočte je zaťažiteľnosť kábla vyššia, ako pri predchádzajúcom, čo znamená, že ak kábel 

vyhovel predchádzajúcej hodnote zaťažiteľnosti, tak automaticky vyhovie aj tejto hodnote 

zaťažiteľnosti, ktorá je vyššia.  
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9 DOČASNÁ ROZVODŇA VN 

Dočasná rozvodňa VN bude umiestnená neďaleko vstupnej rozvodne TS1, na voľnom 

priestranstve. Bude tvorená kioskom, v ktorom budú umiestené rozvadzačové polia. Dočasná 

rozvodňa VN bude obsahovať prívodné pole distribútora, pole merania, vývodové pole a pole 

s odpínačom a poistkou. Celá dočasná rozvodňa bude prenajatá. Po dokončení prác a oživení 

rozvádzača VN v TS1 bude kiosk s vybavením vrátený majiteľovi. Podľa objednávky je možné 

objednať kiosk s káblovým kanálom, alebo bez neho. 

9.1 Rozvádzač VN v dočasnej rozvodni VN 

Podľa požiadaviek investora bol vybraný rozvádzač 8DJH od firmy Siemens. Zostava bude začínať 

prípojným blokom distribútora. Tento blok bude pozostávať z polí káblových prívodov 

s odpínačmi a jedného poľa s pozdĺžnym delením. Tento blok má označenie RRS. Za týmto 

blokom bude nasledovať pole merania, s prúdovými transformátormi (MTP) a napäťovými 

transformátormi (MTN), na ktorých bude úradná ciacha. Za týmto meraním bude blok typu RT, v 

ktorom budú dve polia. Jedno pole bude typu R - vývod pre kábel s odpínačom. Druhé pole bude 

vývod pre transformátor. Toto pole obsahuje odpínač a poistku [18]. Polia budú ručne ovládané 

bez možnosti diaľkového riadenia. Rozvádzač VN musí odolať počiatočnému rázovému prúdu Ik“ 

a počiatočného rázového prúdu ip, ktoré sú uvedené v podkapitole 6.4. Rozvádzač je dimenzovaný 

na Ik
"  = 20 kA a IDyn = 50 kA. Tento rozvádzač odolá skratovým prúdom, ktoré môžu v tomto mieste 

vzniknúť [18]. Zostava rozvádzača VN v DTS je na Obr. 9.1. 

22kV/?3
100V/?3

10VA, tø. 0,5

ÚR. CIACH.

100/5A, 10VA

0,5S, FS5
ÚR. CIACH.

Označenie poľa

TYP POĽA

POZDĹŽNE DELENIEPRÍVOD DISTRIBÚTORPRÍVOD DISTRIBÚTOR OBCHODNÉ MERANIE VÝVOD DO TS2 TRAFO T2

 

Obr. 9.1 Zostava rozvádzača VN v DTS 
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9.1.1  Blok z polí RRS 

Prvé a druhé pole slúžia pre distribútora, ako manipulačný bod (rozdelenie kruhovej sieti na dva 

lúče). Dimenzovanie odpínačov na menovitý prúd bude rovnaké v každom poli tohto bloku. 

V katalógu príslušného rozvádzača je možnosť použitia odpínača s menovitými hodnotami 400 A 

a 630 A. Blok polí bude patriť distribútorovi a teda jeho návrh sa bude robiť, podľa požiadaviek 

distribútora. Podľa požiadaviek distribútora má byť menovitá hodnota prúdu odpínačov 630 A. 

Zvolené polia RRS budú obsahovať odpínače o hodnote menovitého prúdu 630 A [18]. Tento blok 

nebude bližšie špecifikovaný v tejto diplomovej práci, z dôvodu že blok polí bude vo vlastníctve 

distribútora. Blok RRS je na Obr. 9.2. 

Označenie poľa

TYP POĽA

POZDĹŽNE DELENIEPRÍVOD DISTRIBÚTORPRÍVOD DISTRIBÚTOR

 

Obr. 9.2 Blok polí RRS [18] 

9.1.2 Pole merania M 

Pole merania bude obsahovať merací transformátor napätia (ďalej len MTN) a merací 

transformátor prúdu (ďalej len MTP). Transformátory MTP a MTN sú navrhované požiadaviek 

distribútora na prípojné miesto. Pole bude široké 840 mm. Na Obr. 9.3 je nákres poľa merania aj 

s predpokladanými prístrojmi. 

 

Napäťový transformátor 

Podľa typu rozvádzača VN a dostupnosti informácií o transformátore bol vybraný MTN od firmy 

KPB Intra. Pri návrhu a špecifikácii sa vychádzalo zo špecifikácie MTN požadovanej 

distribútorom. Vybraný bol MTN typu VTS 25 od firmy KPB Intra. Podľa špecifikácie výrobcu 

MTN je tento transformátor jednojadrový. Jeho sekundárne vinutie je uzemnené (1-fázové meranie 

voči zemi). Na rozdiel od prúdového transformátora, napäťový transformátor nesmie byť na 

sekundárnej strane skratovaný. Zemná svorka primárneho vinutia je účinne uzemnená na PEN 

svorkovnici a nesmie byť odstránený počas prevádzky [19]. 
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22kV/?3

100V/?3
10VA, tø. 0,5

ÚR. CIACH.

100/5A, 10VA

0,5S, FS5
ÚR. CIACH.

OBCHODNÉ MERANIE

 

Obr. 9.3Pole merania [18] 

Najvyššie dovolené napätie zariadenia 

Táto hodnota je hodnota určená podľa katalógu. Nominálna hodnota združeného napätia pre dané 

zariadenie je 22 kV. Pre túto napäťovú hladinu bude použitý transformátor s UmMTN = 24 kV. 

Vhodnosť MTN sa overí pomocou rovnice (9.1) [19]. Porovná sa hodnota z meraní. 

 mMTN TScpriem 24 kV>22,8 kVU U →  (9.1) 

Podľa hodnoty z merania MTN vyhovuje a je možné ho použiť. 

 

Prevod MTN KNMTN 

Primárne napätie MTN sa predpokladá 22/ 3 kV . Na sekundárnej strane MTN bude podľa 

požiadaviek  100/ 3V  [19], [20].Prevod MTN sa určí podľa  

 NMTN1

22 000

3
220

100

3

K = = . (9.2) 

Nominálny výkon MTN SNMTN 

Výkon MTN závisí od spotreby elektromeru. Distribútor osádza svoj vlastný elektromer. Podľa 

štandardov distribútora je táto hodnota učená na 10 VA [20].  

 

Trieda presnosti MTN  

Táto hodnota určuje najvyššiu prípustnú chybu v meracom rozsahu transformátora. Pre fakturačné 

meranie požaduje distribútor triedu presnosti 0,5 [19], [20]. 

 

Výber vhodného MTN 

Podľa vyššie uvedených parametrov bol vybraný VTS 25. Odkaz na parametre a popis tohto 

transformátora je v použitej literatúre číslo [19].  

M 
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Prepoj elektromeru a MTN 

Vedenie medzi MTN a elektromerom bude dlhé 10 m a bude ho zabezpečovať kábel 

CYKY – J 5x2,5mm2. Z dôvodu malej dĺžky, trasy sa predpokladá malý odpor a malý úbytok 

napätia, na tejto trase. Je možné tento úbytok napätia zanedbať. 

 

Prúdový transformátor 

MTP bude od tej istej firmy od KPB Intra. Označenie tohto MTP je CTS 25.V poli M budú použité 

dva tieto MTP, v Áronovom zapojení. Tieto transformátory sa musia v prípadne nečinnosti 

skratovať na sekundárnej strane, z dôvodu prepätia a následného poškodenia izolácie MTP. 

Meracie transformátory prúdu budú použité ako fakturačné, takže nezáleží na presýtení ich jadra 

počas skratu, ale na presnosti merania počas normálneho stavu.  

 

Nominálny prúd INMTP 

Tento prúd charakterizuje daný MTP. Primárny prúd je definovaný veľkosťou daného odberu.  

Za predpokladu, že dané meranie bude v objekte využívané len krátku dobu, je možné 

predpokladať, že nedôjde k ráznemu zvýšeniu odberov počas jeho prevádzky. Preto budú v tomto 

poli merania využité MTP s primárnym prúdom 100 A. Sekundárny prúd má byť, podľa 

distribútora, 5 A [21]. 

 

Menovitý nepretržitý tepelný prúd ID 

Menovitý nepretržitý tepelný prúd je ekvivalent k otepleniu spôsobenému jednosmerným prúdom 

pretekajúcim daným MTP. Táto hodnota prúdu môže daným MTP kontinuálne prechádzať bez 

poškodenia zariadenia [20], [21].Túto hodnotu vyjadruje rovnica (9.3): 

 D NMTP1,2 1,2 100 120 AI I=  =  =  (9.3) 

Menovitý krátkodobý tepelný prúd IthMTP 

Je efektívna hodnota primárneho skratového prúdu pretekajúceho po dobu 1 s, pri ktorom prúdový 

transformátor vydrží bez poškodenia je IthMTP = 80 kA. Ak sa doba skratu predĺži na 3 sekundy, 

transformátor vydrží skratový prúd veľkosti je IthMTP = 31,5 kA. Predpokladá sa, že je sekundárne 

vinutie skratované. Táto hodnota je vyššia, Ithnax v podkapitole 6.4 a teda MTP vyhovujú [20], [21]. 

 

Menovitý dynamický prúd IdynMTP 

Menovitý dynamický prúd je najvyššia hodnota primárneho prúdu, ktorému dokáže MTP odolať 

bez poškodenia. Sekundárne vinutie je skratované [20]. Hodnota maximálneho dynamického prúdu 

je IDynMTP =200 kA [21]. Hodnota dynamického skratového prúdu MTP je vyššia, ako hodnota 

nárazového skratového prúdu v podkapitole 6.4 a teda MTP vyhovuje. 

 

Prevod transformátora KNMTP 

Prevod MTP je určený distribútorom. Prevod je vyjadrený pomocou rovnice (9.4): 

 KNMTP1 = 100 / 5 (9.4) 

Zdanlivý výkon MTP SNMTP 

Výkon MTP závisí od odberu elektromera, ktorý osadí a vyšpecifikuje distribútor. Podľa 

štandardov distribútora je táto hodnota učená na 10 VA [21]. 
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Menovité nadprúdové číslo nFSMTP 

Je to pomer maximálneho nadprúdu primárnym vinutím a nominálneho primárneho prúdu, pri 

ktorom dôjde k presýteniu jadra [22]. Distribútor elektrickej energie požaduje nadprúdové číslo 

transformátora FS5. 

 

Trieda presnosti 

Trieda presnosti popisuje maximálnu prúdovú chybu pri maximálnom menovitom prúde. 

Všeobecne sú MTP schopné merať s touto chybou v rozsahu 5 % do 120 % nominálneho 

primárneho prúdu [24]. Distribútor požaduje triedu presnosti meracieho jadra 0,5S. 

 

Určenie strát na vedení a elektromere ZnMTP 

Z katalógu elektromerov bola určená vlastná spotreba elektromeru pri meraní prúdu 

ΔPREMTP = 0,004 VA [23]. Ďalej je potrebné poznať úbytok na vedení, ktoré prepája MTP 

a obchodné meranie. Prepájacie káble medzi MTP a 1RE budú CYKY – O 4x4mm2. Odpor vodiča 

je RMTP-REk =4,7 Ω/km [24]. Dĺžka vedenia sa predpokladá 10 m. Straty na vedení budú určené 

pomocou rovnice (9.5) a (9.6): 

 
2 2

MTP-RE MTP-REk MTP-RE sec 4,7 0,01 5 1,175 VAP R l I =   =   =  (9.5) 

 nMTP MTP-RE REMTP 1,175 0,004 1,179 VAZ P P=  + = + =  (9.6) 

Transformátory budú merať prúdy na fázach L1 a L3. Parametre tohto transformátora sa 

nachádzajú v použitej literatúre, odkaz [21]. 

MTN budú zapojené do hviezdy. Pre MTP bude použité Áronove zapojenie. Toto zapojenie 

obsahuje iba 2 prúdové transformátory. Zapojenie MTP a MTN je na Obr. 9.4. 

 

Obr. 9.4 Zapojenie obchodného merania 
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9.1.3 Blok z polí RT 

Tento blok (Obr. 9.5) bude slúžiť k dočasnému napájaniu trafostanice TS2 a napájaniu 

transformátora T2 v TS1. Vzhľadom k finančnej náročnosti prenájmu daného zariadenia, bude 

nutné udeliť výnimku danému zariadeniu na prevádzku. O výnimku bude žiadané z dôvodu, že 

káblový vývod nebude istený. Je nutné informovať distribútora a dohodnúť sa s ním na 

podmienkach pripojenia zariadenia a istení z nadradenej rozvodne. 

Označenie poľa

TYP POĽA

VÝVOD DO TS2 TRAFO T2

 

Obr. 9.5 Blok polí RT [18] 

Pole R 

Toto pole bude slúžiť k dočasnému napájaniu TS2, z dôvodu zabezpečenia dodávky po celkom 

areáli FN. Pole R obsahuje odpínač s možnosťou uzemnenia. Toto pole bolo zvolené 

z ekonomických dôvodov, pretože pole s vypínačom a ochranou by bolo finančne náročnejšie. 

Zvolil sa tento variant, ktorý je len na dobu určitú. Istenie vývodu bude zabezpečené z nadradenej 

distribučnej rozvodne. Odpínač bude mať hodnotu menovitého prúdu 630 A. Z druhej strany kábla 

bude istenie zabezpečovať ochrana Siprotec inštalovaná v rozvodni TS2. Ochrana ostane 

v pôvodnom nastavení [18]. Pri normálnej prevádzke bude odpínač v poli R rozopnutý a trasa TS1-

TS2 vypnutá. Taktiež bude rozopnutý vypínač na druhej strane trasy. Táto trasa bude pod napätím, 

iba ak dôjde k poruche v areálovej sieti VN, alebo nebude možné napájať celý areál z TS5. 

 

Pole T 

Z tohto poľa bude napájaný transformátor T2, o výkone 1000 kVA v TS1. Pole T obsahuje odpínač 

s možnosťou uzemnenia a poistku. Podľa katalógu Siemens bola, pre istenie transformátora, 

vybraná poistka s hodnotou nominálneho prúdu 50 A [18]. Pre overenie správnosti výberu poistky, 

sa určí prúd, pretekajúci primárnym vinutím transformátora pri maximálnom zaťažení 

a účinníku 0,95. Maximálne zaťaženie znamená, že súdobosť β bude mať hodnotu 1. Keďže sa 

vychádza z predpokladu maximálneho zaťaženia transformátora, výkon bude ST = 1000 kVA. Pre 

určenie prúdu bude použitá rovnica (9.7): 

R T 
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6

T
T

n

10 1
27,624 A

3 cos 22 000 3 0,95

S
I

U





 
= = =

   
 (9.7) 

Pri tomto návrhu sa predpokladá krátkodobé preťaženie o 20 až 40 %. Maximálna hodnota 

pretekajúceho prúdu primárnym vinutím transformátora bude mať hodnotu 140 % z IT. Rovnica 

(9.8) určuje prúd pri maximálnom preťažení transformátora. 

 Tmax T1,4 1,4 27,624=38,674 A=  = I I  (9.8) 

V ďalšom kroku bude navrhnutý kábel medzi transformátorom a rozvádzačom VN. Kábel bude 

uložený v zemi. Bol vybraný kábel z katalógu AXEKVCEY. Predpokladá sa použite káblov 

3x(22 – AXEKVCEY 1x70 mm2). Tento kábel bol navrhnutý po konzultácii s odborníkmi na túto 

problematiku. V ďalšom kroku bude určené dovolené oteplenie kábla, pri prechode maximálneho 

skratového prúdu poistkou po dobu, pokiaľ poistka nevybaví. Teplota kábla bude závislá na časovej 

otepľovacej konštante kábla a charakteristike poistky. Poistka bola vybraná z katalógu od firmy 

OEZ typu PM45. Keďže káble budú uložené v zemi, je nutné urobiť dva výpočty z dôvodu dvoch 

hodnôt tepelných odporov zeme a dvoch teplôt pôdy. Celosvetový priemer teploty zeme je 20 °C. 

Hodnota koeficientu k1 bude 1.Katalógové údaje kábla sú v Tab. 9.1 a údaje o poistke v Tab. 9.2. 

Tab. 9.1 Parametre káblu 22 - AXEKVCEY (1 x 70 mm2) [2] 

Popis Označenie Hodnota 

Časová otepľovacia konštanta τ (s) 343 

Dĺžka kábla l (m) 20 

Prevádzková teplota káblu 
z  (°C) 90 

Maximálna prevádzková teplota pri skrate 
k  (°C) 250 

Kábel je s izoláciou a teda hodnota mocniteľa pomernej hodnoty maximálneho nadprúdu bude 

2,492. Nominálne zaťaženie kábla na vzduchu pri 30 °C je Ikab = 231 A, [9]. 

Tab. 9.2 Parametre poistky PM45 50 A [10]. 

Popis Označenie Hodnota 

Maximálna hodnota nominálneho prúdu poistky Inp (A) 50 

Nadprúd spôsobujúci maximálne oteplenie I2 (A) 150 

Vypínací čas poistky tv (s) 686 

Keďže kábel bude uložený v zemi, je nutné určiť maximálnu prúdovú zaťažiteľnosť tohto kábla. 

Bude vyplývať z rovnice (9.9). Budú určené dve hodnoty maximálneho záťažového prúdu kábla. 

Jedna bude vychádzať z prepočítavacích koeficientov pre celý svet a druhá bude vychádzať 

z koeficientov určených pomocou pôdnych máp ČR. 

 

Určenie oteplenia vodiča pri prepočítacích koeficientoch pre celý svet 

Hodnoty koeficientov k1 a k2 vyplývajú z celosvetových priemerov teploty pôdy ϑ0c = 20 °C 

a tepelného odporu zeme tc

K m
2,5 

W



= . Podľa týchto znalostí určené hodnoty prepočítavacích 

koeficientov budú: k1=1, k2=1. 

 
2

z1 kab

1

231 1 1 231 As

s

I I k
=

=  =   =  (9.9) 

Následne sa určí pomerná hodnota nadprúdu spôsobujúceho maximálne oteplenie z rovnice (9.10): 
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2

z1

150
0,649

231

I
i

I
= = =  (9.10) 

Výpočet maximálneho prevádzkového oteplenia určuje rovnica (9.11): 

 z z 0c 90 20 70 °C   = − = − =  (9.11) 

Maximálne oteplenie spôsobené nadprúdom I2 popisuje rovnica (9.12): 

 
2,492 2,492

m z 70 0,649 23,835 °Ci  =   =  =  (9.12) 

Ďalšia rovnica popisuje oteplenie vodiča počas doby prechodu maximálneho nadprúdu. Rovnica 

(9.13) vyplýva z otepľovacej charakteristiky vodiča, ktorá popisuje krivku teploty závislú na čase. 

 
v 686

343
m( ) 1 e =23,835 1 e =20,61 °C

t

t  
− −   

 =   −  −   
  

 (9.13) 

Celková teplota vodiča po oteplení nadprúdom popisuje rovnica (9.14): 

 ckab 0c( ) 20,61 20 40,61 °Ct   =  + = + =  (9.14) 

Z porovnania výslednej teploty vodiča a maximálnej dovolenej teploty vodiča, podľa rovnice 

(9.15) vyplýva, že kábel 22 – AXEKVCEY 1x70 mm2 vyhovuje. 

 ckab k 40,61 250    →   (9.15) 

 

Určenie oteplenia vodiča pri prepočítacích koeficientoch pre lokalitu FN 

V tejto podkapitole hodnoty koeficientov k1 a k2 vyplývajú z mapových podkladov. Teplota pôdy 

sa predpokladá, ϑB0c = 10 °C a hodnota tepelného odporu zeme tc

K m
0,75 

W


= . Z toho vyplýva, 

že hodnoty prepočítavacích koeficientov budú: k1=1,07, k2=1,206.  

Použitím rovníc (9.9) až (9.14) sa určí opäť celková teplota vodiča po oteplení nadprúdom. Jej 

hodnota bude Δϑckab = 30,9 °C. Keďže hodnota neprekročila 250°C podľa podmienky uvedenej vo 

vzťahu (9.15), je možné konštatovať že aj pri týchto pôdnych podmienkach vodič vyhovuje. 

9.2 Kiosk UF 2536 

Podľa rozmerov použitých rozvádzačov bol vybraný ako príklad kiosk, od firmy Betonbau, typu 

UF 2536. Pri návrhu museli byť zohľadnené minimálne vzdialenosti od stien udávané výrobcom 

rozvádzača [25].Vybraný kiosk má káblový kanál, budú sa teda realizovať  výkopové práce pre 

uloženie kiosku. Kiosk je nutné uzemniť a pre uzemnenie je nutné vykopať výkop s hĺbkou 1000 

mm. Pod kioskom bude pripravené uzemnenie, ktoré bude podľa štandardu prenajímateľa 

kioskovej stanice [18]. Podľa rozmerov udávaných výrobcom rozvádzačov je minimálna šírka 

miestnosti 1590 mm. Kiosk typu UF25 je najmenší kiosk, ktorý je vhodný pre túto aplikáciu. Šírka 

kiosku musí byť s ohľadom na minimálne priestorové nároky rozvádzača VN minimálne 2880 mm. 

Týmto rozmerom vyhovuje kiosk UF2536. Jeho vonkajšie rozmery sú (Š x H x V) 3580 x 2500 x 

3320 mm. Jeho vnútorné rozmery sú: 3380 x 2300 x 3200 mm. Celková vnútorná výška kiosku je 

3320 mm. Od tejto výšky je nutné odrátať výšku káblového kanálu, ktorá sa predpokladá 750 mm 

a hrúbku betónovej podlahy s výškou 50 mm [25]. Porovnaním sa overilo, že tento kábel vyhovuje. 

Elektroinštaláciu v kiosku zabezpečí majiteľ kiosku. Rozvádzače VN budú obsahovať absorbéry 

pretlaku pri vzniku skratu v rozvádzači VN.  
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10 REKONŠTRUKCIA ROZVODNÍ VN V TS1 

Táto kapitola sa zaoberá rekonštrukciou trafostanice TS1. Sú v nej popísané stavebné úpravy 

potrebné k osadeniu nového rozvádzača VN v TS1. Ďalej v tejto kapitole bude vyšpecifikovaný 

a popísaný rozvádzač VN. Súčasťou VN rozvádzača sú ochrany, ktoré sú navrhnuté podľa 

požiadaviek distribútora a investora. V tejto kapitole bude obsiahnutý aj návrh elektroinštalácie 

v novej rozvodni VN. Rozvádzač NN a transformátory v TS1 budú pôvodné. 

10.1 Stavebné úpravy trafostanice TS1. 

Súčasný stav a vybavenie trafostanice TS1 sú popísané v podkapitole 2.2.1. Nové rozvádzače VN 

budú umiestnené na prvom poschodí trafostanice. Pôvodné umiestnenie nie je vyhovujúce pre 

distribútora, ten požaduje, aby prístup do rozvodne VN z vonkajších priestorov bol bez toho, aby 

musel prechádzať cez iné priestory trafostanice. Ďalej je nutné, aby rozvodňa VN bola samostatný 

požiarny úsek, čo znamená, že rozvodňa VN musí byť stavebne oddelená od ostatných úsekov 

(miestností s technológiou). Medzi ďalšie požiadavky patrí, aby rozvodňa VN bola v budove 

trafostanice TS1. Na priestory rozvodne je VN kladená požiadavka na dostatočný priestor pre 

umiestnenie technológie a dostatočný manipulačný priestor pre obsluhu. Z hľadiska požiarnej 

bezpečnosti je nutné, aby sa dvere do rozvodne VN otvárali smerom von z rozvodne. Prívody do 

rozvádzačov VN budú vedené zo spodku, čo znamená, že bude nutné vybúrať káblový priestor pod 

rozvádzačmi VN, do ktorého budú privedené káble. Tento priestor bude prepojený so súčasným 

káblovým kanálom, kvôli vyvedeniu káblov pre napájanie transformátorov. Ďalej bude nutné 

vytvoriť nové prierazy zo súčasného káblového kanálu do stanovíšť transformátorov, z dôvodu 

privedenia VN káblov k transformátorom. 

Tento priestor bude vytvorený na prízemí v trafostanici TS1. Pri stavebnom návrhu sa dbalo na 

minimálne odstupy rozvádzačov od stien. Rozvádzač VN bude široký 4180 mm. Odstupy od stien 

sú minimálne 200 a 50 mm. Rozvodňa VN bude široká minimálne 4430 mm. Ďalej je nutné 

uvažovať minimálny priestor chodby do súčasnej rozvodne NN. Predpokladá sa, že do rozvodne 

NN sa nasťahuje transformátor, ktorý bude v ochranných krytoch. Rozmery týchto krytov, 

s predpokladaným transformátorom 630 kVA, sú 1 860 x 1 280 mm. Ďalej sa do rozvodí NN 

nasťahuje rozvádzač RQ, ktorý bude slúžiť na kompenzáciu areálovej siete. Predpokladaná šírka 

rozvádzača bude 1000 mm. Chodba musí byť široká minimálne 1300 mm. Šírka chodby vychádza 

po týchto stavebných úpravách 1500 mm. Z toho vyplýva, že cez túto chodbu bude možné 

nasťahovať potrebné vybavenie. 

Ďalej bude nutné vymeniť a posunúť pôvodné dvere do trafostanice TS1. Nové dvere budú 

posunuté až úplne k priečke, medzi súčasnou rozvodňou NN a stanoviskom transformátora. Nové 

dvere si zachovajú pôvodnú šírku 1450 mm a pôvodnú výšku 2480 mm, aby cez nich bolo možné 

nasťahovať potrebné vybavenie trafostanice. 

Do rozvodne VN sa technológia nasťahuje cez vyššie spomínanú chodbu. V novovybudovanej 

priečke rozvodne VN bude nechaný montážny otvor z chodby, pre nasťahovanie technológie do 

rozvodne VN. Tento otvor by mal byť širší ako 1500 mm a vysoký  až po strop na prvom poschodí. 

Šírka otvoru vychádza zo šírky polí. Najširšie pole bude 1290 mm. Po nasťahovaní  technológie sa 

otvor zamuruje. 
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Stavebné úpravy súčasného stavu s novou technológiou sú v Prílohe č.4. Zdvojená podlaha bude 

obsahovať podestový rošt, kvôli pretlaku, ktorý môže vzniknúť pri skrate na prípojniciach 

v rozvádzači VN. Ak v poli rozvádzača vznikne pretlak SF6, tak pole obsahuje membránu, ktorá 

sa pri pretlaku roztrhne a pretlak sa uvoľní do priestorov pod rozvádzačom. Výrobca rozvádzača 

VN odporučil, pre tento konkrétny prípad použiť štandardnú výdychovú mriežku z káblového 

kanála s plochou 0,4 m2 a výtokovým súčiniteľom minimálne 0,6. 

10.2 Rozvádzač VN v TS1 

Podľa požiadaviek investora bol vybraný rozvádzač 8DJH od firmy Siemens. Zostava bude začínať 

prípojnou zostavou distribútora. Táto bude pozostávať z jedného bloku, ktorý bude obsahovať 

polia s dvoma káblovými prívodmi s odpínačmi a jedno pole s pozdĺžnym delením. Tento blok má 

označenie RRS. Za touto časťou bude nasledovať pole typu V s pozdĺžnym vypínaním, ktoré bude 

zabezpečené vypínačom typu 2 s ochranou. Ďalšie pole v poradí, bude pole pre fakturačné meranie. 

Za týmto meraním, bude pole typu L. Z tohto poľa bude napájaná káblová trasa TS1-TS2. V poli 

bude použitý vypínač typu 1.1 s ochranou. Posledný blok v zostave bude tvorený blokom TTT. 

Tento blok bude obsahovať tri transformátorové polia, z ktorých každé jedno pole bude obsahovať 

odpínač a poistku. Prípojnice použité v rozvádzači budú dimenzované na 630 A [18]. Napájanie 

ochrán a motorov použitých pri vypínačoch bude zabezpečené z rozvádzača nízkeho napätia 

1ANM, ktorý bude napájaný zo súčasného rozvádzača 1RI, ktorý je súčasťou novej 

elektroinštalácie. Schémy zapojenia signálnych kontaktu nie sú riešené v tejto diplomovej práci. 

Signalizačné kontakty z rozvádzača VN, by mali byť zapojené podľa toho, aké signály sú 

požadované v rozvádzači 1AXY. Rozvádzač VN musí odolať počiatočnému rázovému prúdu Ik“ 

vyššiemu, ako je uvedený v podkapitole 6.4. Ďalej hodnota dynamického prúdu, ktorému 

rozvádzač odolá, musí byť vyššia ako je hodnota uvedená v podkapitole 6.4. Odolnosť rozvádzača 

VN je rovnaká ako odolnosť rozvádzačov VN v podkapitole 9.1 [18].Návrh na rozvádzača je na 

Obr. 10.1. 
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100V/?3
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0,5S, FS5
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100V/?3
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Obr. 10.1 Schéma rozvádzača VN 

file:///C:/Users/Filip/Desktop/skola/DP/Diplomovka/Prílohy/Príloha%20č.4.pdf
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10.2.1 Blok z polí RRS 

Tento blok opäť patrí distribútorovi. Jeho funkcia a vybavenie budú rovnaké ako 

v podkapitole 9.1.1. Tento blok polí nebude dimenzovaný v tejto diplomovej práci z dôvodu, že 

blok polí bude vo vlastníctve distribútora. Blok RRS je na Obr. 10.2. 

Označenie poľa

TYP POĽA

POZDĹŽNE DELENIEPRÍVOD DISTRIBÚTORPRÍVOD DISTRIBÚTOR

 

Obr. 10.2 Blok polí RRS [18] 

10.2.2 Pole pozdĺžneho delenia V 

Toto pole je široké 500 mm. V poli je použitý odpojovač a výkonový vypínač s ochranou. Toto 

pole bude slúžiť k vypínaniu rozvádzača VN a tiež ako záloha vypínača do areálu. Ďalej sa bude 

tento vypínač vypínať pri pretokoch energie do siete. Pole je dimenzované na menovitý 

prevádzkový prúd 630 A [18]. Pole je na Obr. 10.3. 
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100V/?3
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300/5A, 15VA
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Označenie poľa

TYP POĽA

POZDĹŽNE DELENIE

 

Obr. 10.3 Pole pozdĺžneho delenia s vypínačom [18] 

V 
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Odpojovač 

Odpojovač v poli bude slúžiť na viditeľné odpojenie rozvádzača od napájania - distribútora. 

Funkcia odpojovača bude blokovaná počas doby, keď bude na prípojniciach napätie. Tento 

odpojovač zástava aj funkciu uzemňovača. Špecifikácia odpojovača je v katalógu v použitej 

literatúre odkaz [18]. 

 

Vypínač  

Funkcia výkonového vypínača v tomto poli bude, že pracovať ako záložný vypínač počas 

výnimočných stavov - skrat, preťaženie, alebo spätný tok prúdu. V tomto poli bude použitý 

vákuový vypínač typu 2. Špecifikácia vypínača typu 2 je v katalógu v použitej literatúre odkaz 

[18]. V mieste, kde sa tento vypínač nachádza, sa nepredpokladá časté pôsobenie ochrany pri 

skratových prúdoch, alebo častá manipulácia s vypínačom. Podľa vyrátaných skratových prúdov 

je možné predpokladať, že vypínač dokáže vypnúť aj ten najťažší skrat - za rozvádzačom VN, 

alebo priamo v tomto rozvádzači za vypínačom. Maximálny počiatočný rázový prúd, ktorý môže 

vzniknúť v rozvádzači VN 7,71 kA a nárazový skratový prúd, ktorý môže v rozvádzači VN 

vzniknúť je 21,821 kA. Tieto hodnoty sú vyrátané v podkapitole 6.4. 

 

Ochrana 

Na vypínaciu cievku vypínača bude pôsobiť ochrana Siprotec Compact. Ochrana bude obsahovať 

podpäťovú, spätnú wattovú, nadprúdovú okamžitú a nadprúdovú časovo závislú ochrannú funkciu, 

a tiež smerovú časovú nadprúdovú ochrannú funkciu pre zemné spojenie. Ochrana bude 

vyhodnocovať hodnoty namerané na sekundárnych stranách istiacich transformátorov. Prevody 

istiacich transformátorov napätia (ďalej len ITN) a istiacich transformátorov prúdu (ďalej len ITP) 

sú uvedené v tejto kapitole. 

 

Podpäťová ochranná funkcia (ANSI 27) 

Podpäťová funkcia ochrany pozostáva z dvoch časovo definovaných elementov (vybavenie 27-1 a 

vybavenie 27-2). Obe prahové hodnoty napätia je možné nastaviť individuálne. Nastavenie spúšte 

zahŕňa časový odpočet, popudovú hodnotu napätia (Vpickup) a dezaktivačnú hodnotu napätia 

(Vdropout). Pri poklese meraného napätia pod nastavený parameter Vpickup, ochrana vyhodnotí 

podpätie a spustí nastavený časový odpočet. Po uplynutí času a nezvýšení napätia nad dezaktivačnú 

hodnotu, ochrana vybaví. Zapnutie vypínača ostáva blokované, až kým napätie nestúpne nad 

hodnotu parametra Vdropout.. 

Ochrana okrem týchto spúští obsahuje aj parameter minimálneho prúdu, tečúceho vypínačom 

(Brkclosed Imin). Tento parameter zabezpečuje ochrane overenie, že vypínač je vypnutý a obvodom 

netečie prúd. Ak je prúd pod hodnotou tohto parametra, tak ochranná funkcia má všetky funkcie 

blokované. 

Parameter CURRENT SUPERV. dovoľuje ochrane vypnúť okamžite po vzniku podpätia. Keďže 

ochrana bude vypínať až po oneskoreniach, tento parameter bude vypnutý. 

Počas prvých 60 ms, po zapnutí vypínača, ochrana nie je schopná vyhodnocovať hodnotu meraného 

napätia. Ochranu je možné nastaviť iba na signalizáciu poklesu napätia bez vypnutia vypínača. Pri 

zadávaní prahových hodnôt vypnutia a deaktivácie vypnutia sa hodnoty nastavia na nominálne. 

Príklad aktivácie funkcie je na Obr. 10.4 [26]. 
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Obr. 10.4 Signál aktivácie a deaktivácie funkcie ochrany [26] 

Nastavenie ochrannej funkcie ANSI 27 

Podľa požiadaviek distribútora je nutné nastaviť hodnoty podpätí tak, aby zodpovedali dovoleným 

odchýlkam v sieti. Dlhodobá spúšť môže mať pokles -6 % Un po dobu 3 min. Maximálne zníženie 

napätia môže byť -10 % Un. Pri poklese napätia, pod túto hodnotu, musí ochrana vybaviť 

v najkratšom možnom čase. Najkratší čas vypínania, ktorý je možné nastaviť na ochrane je 0 s. 

Oneskorenie ochrany spôsobí pri tomto nastavení je 10 ms. Pri prihliadnutí na rýchlosť vypínača 

sa predpokladá, že ochrana v tomto prípade vybaví do 200 ms [26]. Parametre DOUT OUT sú 

pomer Vpickup a Vdropout. Nastavenie ochrannej funkcie je v Tab. 10.1. 

Tab. 10.1 Nastavenie ochrannej funkcie ANSI 27 

Adresa Parameter Nastavenie 

5101 FCT 27 ON 

5102 27-1 PICKUP 94 V 

5103 27-1 PICKUP 94 V 

5106 27-1 DELAY 180,00 sec 

5110 27-2 PICKUP 90 V 

5111 27-2 PICKUP 90 V 

5112 27-2 DELAY 0,00 sec 

5113A 27-1 DOUT RATIO 1,01 

5114A 27-2 DOUT RATIO 1,01 

5120A CURRNT SUPERV. OFF 

212 BrkClosed IMIN 0,20 A 

 

Spätná wattová ochranná funkcia(ANSI 32R) 

Táto ochranná funkcia vyhodnocuje výkon základnej harmonickej zložky napätia a prúdu. 

Inicializácia spätného toku výkonu, aktivuje spúšť ochrany. Pri tejto funkcii sa opäť nastaví 

minimálna hodnota výkonu, ktorá inicializuje chod spúšte. Nastaví sa čas vybavenia ochrany. Ak 

počas odpočtu do vybavenia ochrany klesne spätný výkon  pod nastavenú hodnotu a nestúpne nad 

túto hodnotu do ukončenia odpočtu, doba odpočtu sa reštartuje a ochrana nevybaví. Ak počas 

odpočtu veľkosť spätného toku má premenlivý charakter a osciluje okolo nastavenej hodnoty 

výkonu, ochrana vybaví. Minimálna nastaviteľná doba je 350 ms. Reštart odpočtu je vhodné 
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nastaviť približne na polovičný čas ako je doba vybavenia ochrany. Nastavenie funkcie poskytol 

distribútor [26]. 

Nastavenie ochrannej funkcie ANSI 32R 

Maximálny možný spätný prúd podľa distribútora je 1 A. Parameter ochrannej funkcie Pickup 

Threshold bude určená podľa rovnice (10.1): 

 
1 1

sec32R prim32R n NJTN1 NITP1Pickup Threshold P I U K K− −= =     (10.1) 

sec32R

100 5
Pickup Threshold 1 22000 1,67 W

22000 300
P= =    =  

Parameter reštartovania ochrannej funkcie Dropuot ratio sa štandardne nastavuje na hodnotu 0,9 

násobok popudovej hodnoty výkonu. Nečinnosť funkcie sa štandardne nastavuje na 0,5 s. 

Oneskorené vybavenie ochrany sa štandardne nastavuje na hodnotu 1 s. Celkové oneskorenie 

funkcie, pri prekročení limitnej popudovej hodnoty, je štandardne 1,5 s. Doba reštartovania popudu 

sa štandardne nastavuje na hodnotu 0,5 s. Nastavenie obsahuje možnosť blokovania vypnutia 

v prípade straty napätia. Predpokladá sa, že pri strate napätia došlo k výpadku energie, alebo k 3-f 

skratu. Tento stav ochranná funkcia ANSI 32R nerieši, preto je nutné v tomto prípade blokovať 

vypínací signál od tejto funkcie [26]. Nastavenie ochrannej funkcie Tab. 10.2. 

Tab. 10.2 Nastavenie ochrannej funkcie ANSI 32R 

Adresa Nastavenie Hodnota 

0225 Flex. Function 01 ON 

- Pickup Threshold 1,67 W 

- Trip Time Delay 0,50 sec 

A Pickup Time Delay 1,00 sec 

A Dropout Time Delay 0,50 sec 

A Block in case of Meas. – Voltage Loss YES 

A Dropout Ratio 0,90 

 

Nadprúdová časovo nezávislá ochranná funkcia (ANSI 50) 

Ochranná funkcia ANSI 50 je dôležitá hlavne z pohľadu skratových prúdov. Pri tejto funkcii je 

vybavenie ochrany časovo nezávislé na veľkosti skratového prúdu. Užívateľ do tejto ochrannej 

funkcie nastavuje hodnotu popudového prúdu a časové oneskorenie ochrany. 

Pri detekcii nadprúdu ochranná funkcia začína reagovať. Ochrana začne signalizovať vznik 

nadprúdu, aby ochrana správne vyhodnotila vzniknutý stav, preto obsahuje tzv. blokovací člen. 

Tento člen počas časového oneskorenia vyhodnocuje typ poruchy, prípadne blokuje vybavenie 

ochrany. Blokovací člen môže danú poruchu vyhodnotiť ako zapínací prúd. Ak je rozoznaný 

zapínací prúd, ochrana prestane signalizovať vznik poruchy a funkcia sa reštartuje. Ak ochrana pri 

zvýšení prúdu nezaznamená počiatočný rázový skratový prúd, tak funkcia ANSI 50 je blokovaná. 

Ak ochrana zaznamená počiatočný skratový rázový prúd rovnaký, alebo vyšší ako nastavený, 

vypína blokovanie funkcie. Po odblokovaní povelu vybavenia, ochrana vyhodnocuje aktuálne 

nameranú veľkosť prúdu. Ak pred dobehom oneskorenia prúd klesne pod nastavenú hodnotu, 

ochrana nevybaví, ale ak po reštartovaní oneskorenia opäť dôjde k zvýšeniu prúdu nad nastavenú 

hodnotu, ochrana vybavuje okamžite. 
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Ochrana bude zaznamenávať True RMS základnej harmonickej prúdu. Vstupný nominálny prúd 

ochrany bude 5 A – rozhranie merania od 0,5 A do 175 A. Oneskorenie popudu je štandardne 

nastavené na 30 ms (2·In) a na 20 ms (10·In). Nepresnosť merania ochrany je 3 % z nastavenej 

hodnoty prúdu, alebo 75 mA pri nominálnom prúde 5 A. Dovolená tolerancia pri časovom 

oneskorení tz je 1 %, alebo 10 ms [26]. 

Nastavenie ochrannej funkcie ANSI 50 

Pri prekročení parametra ochrannej funkcie 50-1 PICKUP, ochrana spustí funkciu. Tento 

parameter bude určený pomocou rovnice (10.2). Pri výpočte bude použitá  hodnota maximálneho 

možného zaťaženia chráneného úseku. Maximálny možný záťažový prúd, pre chránený objekt, je 

130 % z maximálneho predpokladaného odberu. [2]. Norma PNE udáva koeficient bezpečnosti        

kb = 1,2. Ochrana je digitálna, takže hodnota prídržného pomeru relé bude kp = 1 [27]. Distribútor 

poskytol nastavenie popudovej hodnoty pre túto funkciu v nadradenej rozvodni, jej hodnota je     

980 A. Z dôvodu zachovania selektivity je nutné, aby nastavená popudová hodnota ochrannej 

funkcie vo FN bola nižšia.  

 ( )b TScmax I(t) 1

NITP1

1,2 (106,47 2) 5
50-1 PICKUP 1,3 1,3 5,54 A

1 300p

k I k
K

k

−
   

   =   =  (10.2) 

Popudová hodnota musí byť nastavená na vyššiu hodnotu ako 5,54 A. Ochrana bude nastavená na 

6 A, čo odpovedá primárnemu prúdu 360A. Táto hodnota je nižšia ako popudová hodnota 

nastavená v nadradenej rozvodni, takže selektivita bude zaručená. Ďalej bude nutné nastaviť druh 

merania. V tomto prípade to bude True RMS [26]. 

Parameter časového oneskorenia 50 - 1 DELAY sa nastaví podľa odporučenia distribútora, 

z dôvodu zachovania selektivity. Celkový čas vydania pokynu k vybaveniu ochrany je nutné 

nastaviť tak, aby ochrana nevybavila skôr ako predradená a neskôr, ako ochrana za ňou. Je nutné 

poznať čas vybavenia ochrany pred touto ochranou. Čas vybavenia ochrany pred touto je 

označovaný ako tvn+1 a je určený v nastavení ochrany, ktorá je za touto. Ďalej je nutné poznať čas 

vybavenia ochrany za touto ochranou. Tento čas je označovaný ako tv n-1 (0,65 s) a poskytol ho 

distribútor. Celkový čas vybavenia ochrany musí byť v intervale〈tv n+1, tv n-1〉. Čas vybavenia sa 

nastaví podľa rovnice (10.3) [26]. Podľa pokynov distribútora má byť doba vypínacieho času 

maximálne 0,3 s. Z dôvodu, že v areálovej sieti sa nachádza viac nadprúdových ochrán, táto 

ochrana bude nastavená na maximálny možný čas 0,3 s: 

 v n 1 v n+150 -1 DELAY 0,65 0,3 0,27 0,01zt t t−   + →   +  (10.3) 

K  blokovaniu vybavovacieho signálu dôjde, pri poklese meraného prúdu pod 90 % z parametra 

50-1 PICKUP. Zároveň dôjde k reštartu doby popudu. Ďalej je nutné nastaviť dobu reštartovania 

funkcie 50 T DROP-OUT. Tento parameter musí byť nižší ako parameter 50 - 1  DELAY. 

Ochranná funkcia obsahuje aj blokovanie voči zapínaciemu prúdu. Blokovanie sa aktivuje, ak sú 

splnené nasledujúce podmienky: 

• Amplitúda druhej harmonickej prúdu je vyššia ako nastavená hodnota, 

• Celkový meraný prúd je nižší ako nastavená hodnota, 

• Dôjde k prekročeniu hodnoty 50-1 PICKUP. 

Stanovenie druhej harmonickej vyplýva z rovnice(10.4). Jej nastavenie by malo byť vyššie ako 

12,5 % z In [26]. 

 2nd HARMONIC =15 %  (10.4) 
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Parameter I Max bude nastavený na minimálny rázový skratový prúd. Tento parameter je určený 

z hodnoty v podkapitole 6.4. Určenie parametra je podľa rovnice (10.5): 

 
" 1

kDISTmin NITP1Max

5
= 4629 = 77,15 A

300
I I K − =   (10.5) 

Nastavanie druhej popudovej hodnoty 50-2 PICKUP bude vyššie minimálny počiatočný rázový 

skratový prúd za rozvádzačom. Tento parameter sa nastaví na 80 A. Oneskorenie nebude žiadne. 

Nastavenie ochrannej funkcie je v Tab. 10.3. 

Tab. 10.3 Nastavenie ochrannej funkcie ANSI 50 

Adresa Parameter Nastavenie 

1201 FCT 50/51 ON 

1202 50-2 PICKUP 80 A 

1203 50-2 DELAY 0,00 sec 

1204 50-1 PICKUP 6,00 A 

1205 50-1 DELAY 0,30 sec 

1213A MANUAL CLOSE 50-2 instant. 

1214A 50-2 active Always 

1215A 50 T DROP-OUT 0,10 sec 

1216A 50-3 active Always 

1217 50-3 PICKUP ∞ A 

1218 50-3 DELAY 0,00 sec 

1219A 50-3 measurem. True RMS 

1220A 50-2 measurem. True RMS 

1221A 50-1 measurem. True RMS 

2202 2nd HARMONIC 15 % 

2205 I Max 77,15 A 

 

Nadprúdová časovo nezávislá ochranná funkcia (ANSI 51) 

Aby bolo možné konfigurovať túto ochrannú funkciu, tak musí byť konfigurovaná už vyššie 

uvedená funkcia ANSI 50. Pri popude bude aplikovaný výpočet veľkosti oneskorenia, podľa 

veľkosti nadprúdu. Výpočet bude aplikovaný podľa zvolenej vypínacej charakteristiky. Vybrané 

charakteristiky sú na Obr. 10.5. Pri značných nadprúdoch je popud blokovaný blokovacím členom. 

Táto funkcia je pri týchto nadprúdoch podradená vyššie spomínanej funkcii ANSI 50. Ak blokovací 

člen vyhodnotí priebeh prúdu ako skrat, na základe veľkosti počiatočného nárazového prúdu, 

funkcia ANSI 51 ostáva blokovaná. Ak blokovací člen vyhodnotí priebeh prúdu ako nadprúd, 

funkcia ANSI 51 je odblokovaná. Počas blokovania funkcie, už na základe veľkosti nadprúdu, 

prebieha odpočet oneskorenia na základe zvolenej charakteristiky. Funkcia ANSI 51 ostáva 

blokovaná aj pri zistení zapínacieho prúdu. Ak pri odpočte času vybavenia ochrany, dôjde 

k poklesu prúdu pod nastavenú popudovú hodnotu, odpočet do vybavenia sa zastaví. Pomocou 

reset charakteristiky (Obr. 10.5 b), dôjde k výpočtu času, po ktorom sa reštartuje funkcia 

ANSI 51 – je nutné nastaviť parameter 51 Drop-out na Disk Emulation. 

Ak dôjde opäť k nárastu prúdu nad nastavenú hodnotu, znova sa vyráta pomocou vypínacej 

charakteristiky nová doba vybavenia ochrany. Od tejto hodnoty sa odráta ekvivalentná doba, ktorá 

už prešla počas prvého popudu. Ekvivalentná doba je určená z pomeru pôvodného nadprúdu 
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a nového vzniknutého nadprúdu [26]. Pre túto funkciu bola vybraná charakteristika na Obr. 10.5. 

Podľa požiadaviek distribútora bola vybraná charakteristika ANSI Inverse. Odchýlky pri použití 

tejto funkcie sú rovnaké, ako odchýlky pri funkcii ANSI 50. Ochranná funkcia bude obsahovať 

oneskorenie nastavené na odporúčanú hodnotu 0,5 s ( vo vzorci pri charakteristike je táto hodnota 

označovaná ako D). 

 

Obr. 10.5 Vybrané charakteristiky pre funkciu ANSI 51 [26] 

Nadradená rozvodňa VN má nastavenú rozbehovú hodnotu tejto funkcie na 390 A. Pre zachovanie 

selektivity je nutné nastaviť nižšiu hodnotu rozbehového prúdu. Rozbehový prúd pri tejto funkcii 

sa určí z maximálneho prúdu tečúceho do areálu FN podľa rovnice (10.6). Maximálnu hodnotu je 

nutné vynásobiť koeficientom 1,1, čo značí preťaženie a popud funkcii [26]. 

 
1

TScmax I(t) NITP1

5
51 1 PICKUP 1,1 106,47 2 3,91 A

300
k I k K −− =    =    =  (10.6) 

Hodnota primárneho prúdu, pri ktorom ochrana dostane popud je 234,23 A. Táto hodnota je nižšia 

ako hodnota nastavená v nadradenej rozvodni VN (390 A), takže selektivita istenia bude zaručená. 

Nastavenie ochrannej funkcie je v Tab. 10.4. 

Tab. 10.4 Nastavenie ochrannej funkcie ANSI 51 

Adresa Parameter Nastavenie 

1207 51 PICKUP 3,91 A 

1209 51 TIME DIAL 0,5 

1210 51 Drop-out Disk emulation 

1212 51 ANSI CURVE Inverse 
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Smerová časová nadprúdová ochranná funkcia pre zemné spojenie (ANSI 67N) 

Táto ochranná funkcia bude používaná na zaznamenanie zemného spojenia v areáli FN. Funkcia 

môže byť blokovaná inou ochrannou funkciou. V tomto prípade nie je blokovanie od inej funkcie 

ochrany povolené, ale je blokované vybavenie ochrany. Ak vznikne zemné spojenie za ochranou, 

funkcia je blokovaná a nesignalizuje zemné spojenie. Ak pri zaznamenaní zemného nadprúdu 

a následnom odpočte do vybavenia ochrany, klesne zemný prúd pod hodnotu 90 % nastaveného 

prúdu, dôjde k okamžitému reštartovaniu odpočtu vybavenia ochrany. Táto schopnosť zamedzuje 

nevhodnej signalizácii ochrany. Nastavenie tejto funkcie bolo poskytnuté distribútorom elektrickej 

energie. Funkcia má byť nastavená rovnako, ako funkcia ochrany v nadradenej rozvodni. Pri tejto 

funkcii má byť blokovaná spúšť a funkcia má signalizovať len zemné spojenie. Pre smerovosť je 

nutné nastaviť uhly natočenia. Polarizácia bude prebiehať pomocou U0, v ochrane označované ako 

Vx [26].  

Podľa katalógu má byť hodnota ROTATION ANGLE nastavená na ± 86°. Predpokladaný stav pri 

zemnom spojení je na Obr. 10.6 [26]. Ochranná funkcia umožňuje vybavenie ochrany časovo 

nezávislé, alebo pomocou vypínacej charakteristiky. Pre túto aplikáciou bude použitá časovo 

nezávislá funkcia. Ochranná funkcia bude signalizovať len zemné spojenie a teda reštart funkcie 

bude nastavený na 0 s. 

 

Obr. 10.6 Fázový diagram pri zemnom spojení [26] 

Nastavenie ochrannej funkcie je v Tab. 10.5. 

Tab. 10.5 Nastavenie ochrannej funkcie ANSI 67N 

Adresa Parameter Nastavenie 

1601 FCT 67N/67N-TOC ON 

1602 67N-2 PICKUP ∞ A 

1603 67N-2 DELAY ∞ sec 

1604 67N-1 PICKUP 0,07 A 

1605 67N-1 DELAY 1 sec 

1614A 67N-2 active  Always 

1617 67N POLARIZAT. With VN and IN 

1618A 67N T DROP-OUT 0,00 sec 

1619A ROTATION ANGLE -86° 

Adresy, ktoré nie sú popísané v nastavení ostávajú v pôvodnom nastavení. 

Pred 

Za 
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Špecifikácia ochrany 

Ochrana bude v nadstavbovej skrini nad poľom, kde je vypínač. Podľa špecifikačného kódu je 

možné určiť pomocou katalógu v použitej literatúre odkaz [28], príslušenstvo ochrany a technické 

parametre ochrany. Špecifikačný kód ochrany je 7SJ8071-5EB96-1FB0+LOS [28]. 

 

Prístrojové transformátory 

Pre zvolenú ochranu je nutné určiť istiace transformátory napätia (ITN) a prúdu (ITP). Na tieto 

transformátory je kladený dôraz na funkčnosť, aj počas prechodových dejov ako sú napríklad 

skraty, preťaženia, alebo prípadné poklesy napätia. 

 

Istiace transformátory napätia (ITN) 

ITN budú mať podobné vlastnosti a špecifikáciu ako MTN. Rozdiel však bude v triede presnosti. 

Zatiaľ čo pri MTN triedu presnosti udal distribútor, pri ITN bude určená na základe ochrany. 

Ochrana má predpísanú toleranciu pri meraní 1,5 %, alebo 0,5 % z meranej hodnoty. Ďalej spotreba 

vstupov ochrany pri 100 V je 0,005 VA. 

 

Hodnoty ktoré už boli stanovené 

Najvyššie dovolené napätie zariadenia UmITN, prevod transformátora KNITN budú rovnaké ako tieto 

hodnoty popísané v podkapitole 9.1.2. 

 

Nominálny výkon ITN SNITN 

Odporúčaný výkon ITN je 10 VA, podľa typu ochrany. Predpokladá sa nízka impedancia 

prepojenia a nízka spotreba vstupov ochrany, s ohľadom k odporúčanému výkonu ITN [19]. 

 

Trieda presnosti ITN 

Táto hodnota určuje najvyššiu prípustnú chybu pri meracom rozsahu transformátora. Ochrana 

požaduje presnosť merania maximálne 3 % z menovitej hodnoty, alebo po prípade 0,2 V. Podľa 

tejto tolerancie bol vybraný transformátor s triedou presnosti 3P a teda maximálnou chybou 

merania 3 %. Tento typ transformátora vyhovie medziam tolerancie ochrany [19], [26]. 

 

Výber vhodného ITN 

Bol vybraný ITN s týmito parametrami od firmy KPB Intra typu VTS 25. Odkaz na parametre 

a popis tohto transformátora je v použitej literatúre číslo [19].  

 

Istiace transformátory prúdu (ITP) 

Transformátory ITP budú typu CTS 25 od firmy KPB Intra. Pri ochranných jadrách je dôležitá 

schopnosť merania počas nadprúdov a skratov. Predpokladá sa vyšší nadprúdový činiteľ a nižšia 

presnosť ako pri MTP. 

 

Nominálny prúd INITP 

Tento prúd charakterizuje daný ITP. Predpokladá sa, že ITP budú v rozvádzači VN po celú dobu 

jeho životnosti a taktiež sa predpokladá, zvýšenie spotreby areálu FN. Vo vyššie uvedenej 

podkapitole 8.1.1 je spomínaný koeficient navýšenia spotreby kI(t) = 2. Preto v tomto poli budú 
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využité ITP s primárnym prúdom vyšším ako maximálna terajšia spotreba areálu prenásobená 

koeficientom kI(t). Hodnota primárneho prúdu ITP sa určí pomocou rovnice (8.2): 
5

NITP TS max I(t) TScmax I(t)

1

106,47 2 212,94 Ax

x

I I k I k
=

  =  =  =  

Hodnota primárneho prúdu ITP musí byť vyššia, alebo rovná vyrátanej hodnote prúdu 212,94 A. 

Bol vybraný ITP s hodnotou primárneho prúdu INITP = 300 A. Sekundárny prúd ITP bude pre lepšie 

rozoznanie prúdových hodnôt ochranou 5 A [21]. 

 

Menovitý nepretržitý tepelný prúd ID 

Tento parameter ITP je ekvivalent k otepleniu spôsobenému jednosmerným prúdom pretekajúcim 

ITP. Táto hodnota prúdu môže cez ITP kontinuálne prechádzať, bez poškodenia zariadenia 

[21].Túto hodnotu vyjadruje rovnica (9.3): 

D NITP1,2 1,2 300 360 AI I=  =  =  

Prevod transformátora KNITP 

Tento prevod bude mať na sekundárnej strane výstupným prúdom 5 A [21]. Prevod je vyjadrený 

pomocou rovnice (9.4): 

KNITP = 300/5 

Zdanlivý výkon transformátora SNITP 

Táto hodnota je závislá na impedancii vedenia a impedancii prúdových vstupov ochrany. Jeden 

prúdový vstup ochrany spotrebuje približne ΔSochrana = 0,3 VA [26]. Ochrana s ITP bude prepojená 

káblom CYKY-O 4x4 mm2. Tento kábel má impedanciu RITPk = 4,7 Ω/km [24]. Hodnota výkonu 

ITP bude určená pomocou rovnice 

 
2 2

NITP ITPk sec ochrana 4,7 0,01 5 0,3 1,475 VAS R l I S   +  =   + = . (10.7) 

Hodnota meracieho jadra musí byť vyššia, ako hodnota určená z rovnice (10.7). Bola vybraná 

vyššia hodnota výkonu ITP a to 15 VA. Tento výkon ITP bol vybraný, z dôvodu návrhu prúdového 

činiteľa ITP [21]. 

 

Trieda presnosti ITP 

Triedu presnosti je možné vybrať 5P a10 P. Vybraný typ ochrany požaduje presnosť merania 1%. 

Transformátor bude mať triedu presnosti 5P [21]. 

 

Nadprúdový činiteľ ITP nALFn 

Nadprúdový činiteľ je pomer menovitého nadprúdu a menovitého prúdu pri danej presnosti [20]. 

Pre učenie nadprúdového činiteľa sa bude postupovať následne. Je nutné určiť časovú konštantu 

primárnej strany transformátora ITP. Tento výpočet sa skladá z reaktancie a odporu siete pri skrate 

 
p DTSS

p

p DTSS

1,802
0,032 s

2 π 100π 0,18

L X
T

R f R
= = = =

   
. (10.8) 

Ďalej je nutné určiť časovú konštantu ITP na sekundárnej strane (rovnica (10.10)). Táto hodnota 

bude určená z pomeru magnetizačnej indukčnosti Lm = 0,269 H a vnútorného odporu 

transformátora Rct = 0,075 Ω. Tieto údaje poskytol výrobca ITP. Skutočný odpor záťaže Rb, ktorý 

je určený pomerom nominálneho výkonu transformátora a nominálneho prúdu ITP na sekundárnej 

strane určuje rovnica (10.9): 
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ochrana

b JTPk 2 2

sec

0,3
4,7 0,01 0,059 

5

S
R R l

I


=  + =  + =   (10.9) 

 
m

s

b ct

0,269
2,007 s

0,059 0,075

L
T

R R
= = =

+ +
 (10.10) 

Z vyššie určených časových konštánt Tp a Ts, sa určí hodnota činiteľa pre prechodové javy podľa 

rovnice(10.11). Hodnota časového oneskorenia spúšte bez nastavenia je tk = 10 ms. 

 k k

p s
p s

td

p s

2 π
1

t t

T T
f T T

K e e
T T

− −    
 = +  −
 −
 

 (10.11) 

0,01 0,01

0,032 2,007
td

100π 0,032 2,007
1 3,691

0,032 2,007
K e e

− −  
= +  − =  −  

 

Ďalej je nutné určiť hodnotu výrazu uvedeného v rovnici 

 "

kDISTmax
td

prim

7715
3,691 94,92

300

I
K

I
 =  = . (10.12) 

Ďalej je nutné určiť menovitý odpor záťaže ITP pomocou rovnice 

 NJTP
bn 2 2

sec

10
0,6 

5

S
R

I
= = =  . (10.13) 

Pre určenie nadprúdového činiteľa ITP, je nutné upraviť rovnicu (10.14) a dosadiť. Po úprave 

rovnice (10.14) sa vyčísli minimálna hodnota nadprúdového činiteľa ITP. 

 ( )

( )

( )

( )

" "
bn ct b ctkDISTmax kDISTmax

alfn td alfn td

b ct prim prim bn ct

R R R RI I
n K n K

R R I I R R

+ +
   →   

+ +
 (10.14) 

( )

( )alfn

0,059 0,075
94,92 18,84

0,6 0,075
n

+
  =

+
 

Podľa týchto výpočtov bola určená minimálna hodnota nadprúdového činiteľa na 18,84. Z katalógu 

výrobcu bol vybraný transformátor s nadprúdovým činiteľom 20 [22]. 

 

Výber vhodného ITP 

ITP bude špecifikovaný ako 300/5 A, 15 VA, 5P20. Tento ITP bude typu CTS 25. V rozvádzači 

VN sa budú nachádzať 3 transformátory tohto typu pre meranie prúdu na fázach L1, L2 a L3. 

Špecifikácia ITP a jeho parametre sa nachádzajú v použitej literatúre, odkaz [21]. 

Transformátory ITP budú v Holgreenovom zapojení, z dôvodu schopnosti odmerať zemný prúd. 

Zapojenie ITN a ITP je zobrazené na Obr. 10.7. 
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Obr. 10.7 Zapojenie ITP a ITN v poli 1R22.4 

10.2.3  Pole merania M 

Pole merania bude obsahovať transformátory MTN a transformátory MTP. Špecifikácia meracích 

transformátorov bude upresnená, vďaka meraniam v areáli FN. Pole bude široké 840 mm.               

Na Obr. 10.8 je nákres poľa merania aj s predpokladanými prístrojmi. 

22kV/?3

100V/?3
10VA, tř. 0,5

ÚR. CIACH.

150/5A, 10VA

0,5S, FS5
ÚR. CIACH.

100V/?3
10VA, 3P

OBCHODNÉ MERANIE

 

Obr. 10.8 Pole merania [18] 

 

M 
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Napäťový transformátor 

Jedno jadro transformátora bude meracie. Toto jadro je definované v tejto podkapitole. Toto jadro 

transformátora bude rovnaké ako transformátor opísaný v podkapitole 9.1.2. 

 

Prúdový transformátor 

Merací prúdový transformátor bude podobne navrhnutý ako bol navrhnutý transformátor 

v podkapitole 9.1.2. Zmeny budú podpísané v odsekoch nižšie. 

 

Nominálny prúd INMTP 

Za predpokladu, že dané meranie bude v objekte využívané dlhšie, je možné predpokladať, že 

dôjde k zvýšeniu odberov počas jeho prevádzky. Preto bude v tomto poli merania využité MTP 

s primárnym prúdom 150 A. Sekundárny prúd bude podľa pokynov distribútora 5 A [20]. 

V prípade, ak bude spotreba areálu rásť, bude nutné vymeniť tento MTP. 

 

Menovitý nepretržitý tepelný prúd ID 

Túto hodnotu vyjadruje rovnica (9.3): 

D NMTP1,2 1,2 150 180 AI I=  =  =  

Prevod transformátora KNMTP 

Prevod je vyjadrený pomocou rovnice (9.4): 

KNMTP2 = 150 / 5 

Určenie strát na vedení a elektromere ZnMTP 

Z katalógu elektromerov pre obchodné meranie bola určená vlastná spotreba elektromeru pri 

meraní prúdu. ΔPREMTP = 0,004 VA [23]. Prepájacie káble medzi MTP a obchodným meraním sú 

CYKY – O 4x4mm2. Odpor vodiča je MTP-REk

Ω
4,7 

km
R = . Dĺžka vedenia je 20 m. Straty na vedení 

budú určené pomocou rovnice (9.5) a (9.6): 
2 2

MTP-RE MTP-REk MTP-RE sec 4,7 0,02 5 2,35 VAP R l I =   =   =  

nMTP MTP-RE REMTP 2,35 0,004 2,354 VAZ P P=  + = + =  

Výber vhodného MTN a MTP 

Pre meranie prúdu podľa typu rozvádzača VN, bol zvolený 1-pólový merací transformátor prúdu 

CTS 25. V rozvádzači VN sa budú nachádzať dva transformátory tohto typu pre meranie prúdu na 

fázach L1 a L3. Špecifikácia MTN a MTP a jeho parametre sa nachádzajú v použitej literatúre, 

odkazy [19] a [21]. Z vyššie uvedených meracích transformátorov bude napájaný elektromer. Na 

jeho prívody budú pripojené z MTN CYKY-J 5x2,5 mm2 a z MTP CYKY-0 4x4 mm2 podľa 

štandardov distribútora. Zapojenie MTP a MTN je rovnaké ako v podkapitole 9.1.2. 

10.2.4 Vývodové pole s vypínačom L 

Toto pole je široké 500 mm. Vo vývodovom poli je použitý odpojovač a výkonový vypínač 

s ochranou. Toto pole bude slúžiť k vypínaniu vývodu do trafostanice TS2. Ďalej sa bude tento 

vypínač vypínať pri poruchách na káblovej trasy TS1 - TS2. Pole je dimenzované na menovitý 

prevádzkový prúd 630 A podobne ako predchádzajúce polia v zostave rozvádzača VN [18]. Pole 

je na Obr. 10.9. 
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Označenie poľa

TYP POĽA

TS2

 

Obr. 10.9 Pole vývodu s vypínačom [18] 

Odpojovač 

Odpojovač v poli bude slúžiť na viditeľné odpojenie káblovej trasy TS1 - TS2. Funkcia odpojovača 

bude blokovaná počas doby, keď bude na prípojniciach napätie. Špecifikácia odpojovača je 

v katalógu v použitej literatúre odkaz [18]. 

 

Vypínač  

Výkonový vypínač v tomto poli bude pracovať ako vypínací prvok počas výnimočných stavov – 

skraty, zemné spojenia, alebo bude slúžiť k manipuláciám pri konfigurácii areálovej siete. V tomto 

poli bude použitý vákuový vypínač typu 1.1. Tento vypínač bol vybraný z dôvodu častých 

manipulácií a väčšieho počtu cyklov. Špecifikácia vypínača typu 1.1 je v katalógu v použitej 

literatúre odkaz [18].V mieste, kde sa tento vypínač nachádza, sa predpokladá pôsobenie ochrany 

pri skratových prúdoch častejšie ako v poli V a taktiež častá manipulácia s vypínačom. Podľa 

špecifikácie sa predpokladá, že vypínač dokáže vypnúť aj ten najťažší skrat - za rozvádzačom VN. 

Maximálny počiatočný rázový prúd, ktorý môže vzniknúť v rozvádzači VN, je 7,71 kA a nárazový 

skratový prúd je 21,821 kA. [18]. 

 

Ochrana 

Na vypínaciu cievku vypínača bude pôsobiť ochrana Siprotec Compact. Ochrana má obsahovať 

nadprúdovú okamžitú, nadprúdovú časovo závislú funkciu a rozdielovú funkciu – vedenia 

(porovnávaciu). Nadprúdová okamžitá ochranná funkcia bude vo finálnom stave areálovej siete 

pracovať ako záložná funkcia, spoločne s nadprúdovou časovo závislou ochrannou funkciou. 

Primárna funkcia ochrany bude rozdielová ochranná funkcia vedenia. Ochrana bude vyhodnocovať 

hodnoty namerané na sekundárnych stranách meracích transformátorov. Prevod ITN bude 22 / 0,1 

a prevod ITP je 75/5. 

 

 

L 
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Nadprúdová časovo nezávislá ochranná funkcia (ANSI 50) 

Ochranná funkcia ANSI 50 je dôležitá hlavne z pohľadu skratových prúdov. Pri tejto funkcii je 

vybavenie časovo nezávislé na veľkosti skratového prúdu. Pri tejto funkcii užívateľ nastavuje 

hodnotu popudového prúdu a časové oneskorenie ochrany. Opis funkcie je v podkapitole 10.2.2. 

Ochrana bude zaznamenávať True RMS základnej harmonickej prúdu. Vstupný nominálny prúd 

ochrany bude 5 A. Oneskorenie popudu je štandardne nastavené na 30 ms (2·In) a na 20 ms (10·In). 

Nepresnosť merania ochrany je 3 % z nastavenej hodnoty prúdu, alebo 75 mA pri nominálnom 

prúde 5 A. Dovolená tolerancia pri časovom oneskorení tz je 1 % alebo 10 ms [29]. 

Nastavenie ochrannej funkcie ANSI 50 

Pri prekročení hodnoty 50-B1 PICKUP dostane ochrana popud. Táto hodnota bude určená 

pomocou rovnice (10.2). Pri výpočte bude použitá  hodnota maximálneho možného zaťaženia 

chráneného úseku. Norma PNE udáva koeficient bezpečnosti kb = 1,2 pre záložnú nadprúdovú 

ochranu. Ochrana je digitálna, takže hodnota prídržného pomeru relé bude kp = 1 [27]. Nadradená 

ochrana má popudový člen nastavený na 360 A. Z dôvodu zachovania selektivity je nutné, aby 

nastavená popudová hodnota v tejto ochrane nižšia ako v nadradenej ochrane. Opäť sa predpokladá 

minimálne nastavenie tejto ochrannej funkcie na 130 % maximálneho zaťaženia. 

( )b TS2-TS5max I(t) 1

NITP2

1,2 (98,09 2) 5
50-B1 PICKUP 1,3 1,3 20,40 A

1 75p

k I k
K

k

−
   

   =   =  

Hodnota 50-B1 PICKUP má byť vyššia ako 20,40 A. Táto hodnota sa nastaví na 21 A a teda na 

hodnotu primárneho prúdu 315 A. Táto hodnota je nižšia ako popudová hodnota nastavená 

v nadradenej ochrane, takže selektivita bude zaručená [26]. 

Nastavenie oneskorenia 50 - B1 DELAY bude kratšie ako v nadradenej ochrane, z dôvodu 

zachovania selektivity. Celkový čas vydania pokynu k vybaveniu ochrany je nutné nastaviť tak, 

aby nevybavovala skôr, ako predradená ochrana a neskôr ako ochrana za ňou. Je nutné poznať čas 

vybavenia ochrany pred touto ochranou. Čas vybavenia ochrany pred touto je označovaný ako tvn+1. 

Ďalej je nutné poznať hodnotu času vybavenia ochrany za touto ochranou. Ochrana nadradená má 

vypínací čas nastavený na tv n-1 = 0,3 s. Tento čas je určený v pri nastavení  ochrany 7SD80. 

Celkový čas vybavenia ochrany musí byť v intervale v n 1 , v n-1 t t+ . Čas vybavenia sa nastaví podľa 

rovnice (10.3) [29]. Táto ochrana je druhá v poradí od pripájacieho bodu areálu. V areáli sa 

nachádza celkovo 10 nadprúdových ochrán, ktoré majú na seba nadväznosť. Rozpojenie areálu 

bude na trase TS3 – TS4, takže to znamená, že od napájacieho bodu v TS1 bude za normálnej 

prevádzky na seba nadväzovať 6 ochrán. Ďalej je nutné vedieť, že ochrany Siprotec vybavujú 

s oneskorením 10 ms. Je vhodné použiť časový rozdiel medzi ochranami 30 ms, z dôvodu 

budúceho rozširovania areálu a prípadného prestavenia zvyšných ochrán v smere od TS3 do TS5. 

Z dôvodu, že v areálovej sieti sa nachádza viac nadprúdových ochrán, táto ochrana bude nastavená 

na maximálny možný čas vybavenia 0,27 s: 

v n 1 v n+1 v n+150 -1B DELAY 0,3 0,27 0,01zt t t t−   + →   +  

K automatickej blokácii vybavovacieho signálu štartu dôjde pri poklese prúdu pod 90 % z hodnoty 

50-1B PICKUP. Zároveň dôjde k reštartovaniu doby popudu. Tento typ ochrany neobsahuje vo 

funkcii ANSI 50 dezaktivačnú hodnotu.  
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Parameter 2nd HARMONIC bude rovnako nastavený ako je uvedené v podkapitole 10.2.2 [29]. 

Ak je parameter 50-B1 Inrush odblokovaný (YES), funkcia je blokovaná voči vybaveniu pri 

zapínacích prúdoch – druhej harmonickej. Nastavenie tejto ochranne funkcie je v Tab. 10.6. 

 

Tab. 10.6 Nastavenie ochrannej funkcie ANSI 50 

Adresa Parameter Nastavenie 

2610 Op.Mode50(N)-B1 ON 

2613 50-B1 PICKUP 21 A 

2614 50-B1 DELAY 0,27 sec 

2302 2nd HARMONIC 15 % 

2615 50-B1 Inrush YES 

 

Nadprúdová časovo nezávislá ochranná funkcia (ANSI 51) 

Táto ochranná funkcia bude rovnaká a rovnako konfigurovaná ako táto funkcia popísaná 

v podkapitole10.2.2. Rozdiel bude v popudovej hodnote ochrannej funkcie. Táto hodnota bude 

určená podľa rovnice (10.6). Nadradená ochrana má na funkciu nastavenú na hodnotu 234,23 A. 

Pre zachovanie selektivity je nutné nastaviť nižšiu hodnotu rozbehového prúdu. Rozbehový prúd 

pri tejto funkcii sa určí z maximálneho prúdu tečúceho káblom na trase TS1-TS2.  

1

TS2-TS5max I(t) NITP2

5
51-B PICKUP 1,1 98,09 2 14,39 A

75
k I k K −=    =    =  

Hodnota primárneho prúdu pri ktorom ochrana dostane popud je 215,85 A. Táto hodnota je nižšia 

ako hodnota nastavená v nadradenej ochrane (234,23 A), takže selektivita istenia bude zaručená. 

Nastavenie ochrannej funkcie je v Tab. 10.7 [29]. 

Tab. 10.7 Nastavenie ochrannej funkcie ANSI 51 

Adresa Parameter Nastavenie 

2630 Op.Mode51(N)-B1 ON 

2633 51-B PICKUP 14,39 A 

2635 51-B TD ANSI 0,5 

2636 51-B AddT-DELAY 0,00 sec 

 

Rozdielová ochranná funkcia vedenia (ANSI 87L) 

Táto funkcia porovnáva uhol medzi fázovými prúdmi na konci a na začiatku chráneného úseku. 

Amplitúdy prúdov slúžia ako vybavovacia podmienka. Vďaka tomu stačí preniesť menej 

informácií v komunikačnej trase ochrán. Ochrana 7SD80 využíva na prenos dát s rýchlosťou 

512 kb/s pomocou optického vodiča. Ochrany si medzi sebou zasielajú digitálne informácie o uhle 

meraného prúdu. 

Princíp činnosti ochrany 

Pri prúdoch vyšších ako In, funkcia pracuje rovnako ako normálna fázová porovnávacia ochrana. 

Funkcia je na Obr. 10.10. Funkcia prevedie pol periódu sínusových priebehov prúdov, na oboch 

koncoch chráneného objektu, do obdĺžnikového tvaru priebehu. Tento signál sa vyhodnocuje na 

oboch koncoch chráneného objektu (v každej ochrane samostatne) a kontroluje sa priebeh 

signálov  na oboch koncoch chráneného objektu. Pri zjednodušených ideálnych podmienkach 

fázový posun, ktorý vytvára chránený objekt (φc) (coincidence angle), je počas vonkajších porúch 
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rovný 0. Počas vnútorných porúch má fázový posun, ktorý vytvára chránený objekt (φc), hodnotu 

180° [30]. 

Žiadna zhoda

7SD80

i1(t)

+ +
- -

+ +
- -

7SD80

Žiadna zhoda

signál meraný

signál prijatý

i2(t)

+ +
- -

+ +
- -

I1 I2

Porucha zaznamenaná mimo objekt

7SD80

i1(t)

+ +
- -

7SD80

+ +
- -

I1

Porucha zaznamenaná v objekte

+ +
- -

+ +
- -

Signál vybavenia Signál vybavenia

i2(t)

I2

 

Obr. 10.10 Princíp činnosti funkcie ASNI 87L [30] 

Keďže je chránený objekt káblové vedenie, predpokladá sa vznik kapacitných prúdov. Tieto prúdy 

vytvárajú fázový posun medzi prúdmi na začiatku a konci vedenia. Tento posun sa dá vyjadriť ako 

posun uhlu v chránenom objekte podľa rovnice 

 φc=180° - φ. (10.15)  

Tento uhol je znázornený na Obr. 10.11. 

Fázový posun, ktorý vytvára chránený objekt závisí na pomere kapacitného prúdu a prúdu, ktorý 

preteká cez chránený objekt. Tento posun sa vyjadrí pomocou rovnice(10.16) 

 
2 arcsin

2

c
c

L

I

I


 
=   

 
. (10.16) 

 

Ak je káblové vedenie dlhé a záťaž (odber), alebo skratové prúdy sú malé, tak fázový posun, ktorý 

vytvára chránený objekt môže byť pomerne veľký. V tomto prípade funkcia musí vybaviť len 

vtedy, ak je prechodový prúd v porovnaní s kapacitným prúdom dostatočne veľký (toto vybavenie 

sa netýka dynamického prvky). Ochrana 7SD80 má vzorkovaciu periódu priebeh prúdu 1 ms. 

Zaznamenané hodnoty spracováva pomocou Fourierovej filtrácie. Smer odfiltrovanej základnej 

harmonickej sa využije na zistenie veľkosti posunu uhlu φc [30]. 

ICE1 E2

I 1 = IL+IC -I 2 = IL

-I 2

I 1

IC

180°-

I 1

I 2

C

Oblasť

vybavenia

Oblasť

blokovania

Oblasť

rozptylu

 

Obr. 10.11 Vybavovacia hodnota a vplyv nabíjacieho prúdu [30] 

φ 

φ 
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Oblasť rozptylu – merania posunu uhlu v dôsledku diskrétneho vzorkovania sa určí ako ±1/2 x ΔT 

=±1,0/2 ms =±9°. 

i(t)

smer i(t)

- - - - ++++++++++ -

Vzorkovací interval (1 ms)

Otvoriť Adresa Control 1 1 ....1 0 1 CHECK HDLC Telegram

10 smerových  dát

za 1 polperiódu  

Obr. 10.12 Vytváranie informácie o smere prúdu [30] 

Odmerané smery prúdov (uhly prúdov) na jednom konci, si vyhodnocuje každá ochrana zvlášť 

a zasiela ich na druhý koniec, spolu s ostatnými ochrannými a kontrolnými údajmi. 

Zaznamenávanie smerov je na Obr. 10.12. Smery prúdov, ktoré sa v ochrane vyhodnotia z merania 

a smery prúdov, ktoré sú prijaté z druhej ochrany, sa porovnávajú pre každú fázu zvlášť. Toto 

porovnanie prebieha nezávisle v oboch ochranách. Zabezpečenie synchrónneho porovnania 

prijatých údajov, zabezpečuje kontinuálne meranie časového oneskorenia komunikačného kanálu 

a vyhodnotenie zodpovedajúceho oneskorenia merania a vyhodnotenia smerových signálov. 

Z počtu zodpovedajúcich smerových údajov (x) a intervalu vzorkovania (ΔT), je možné určiť posun 

uhlu v chránenom objekte podľa rovnice (10.17) [30]: 

 
c-meas

1 1

2 2
n T

  
= +    

  
 (10.17) 

 

Príklad určenia uhlu: 

Ak sa predpokladá vzorkovacia perióda ΔT = 1ms a vybavenie z piatich smerových údajov x = 5, 

dosiahne sa prahová hodnota posunu uhlu φc-Trip = 55,5±0,5 ms, alebo 99±9°. Zodpovedajúci 

limitný fázový posun medzi prúdmi, na dvoch koncoch vedenia, uhlová citlivosť funkcie, bude 

určená podľa rovnice (10.18) [30]: 

 φTrip = 180°- φc-Trip (10.18)  

Výsledná vypínacia charakteristika je na Obr. 10.11. Pri malom odberovom prúde a veľkom 

kapacitnom prúde (dlhý kábel) sa fázový posun medzi prúdmi, pri ktorom funkcie nevydávajú 

popud,(φ) mení zo 180° na oveľa menšiu hodnotu. Následne sa zväčšuje fázový posun, ktorý 

vytvára chránený objekt (φc). V tomto prípade sa vyhodnocovaný fázový posun môže priblížiť 

vybavovacej hodnote (φaktuálny sa blíži k φc). Preto, by sa mal popud vybavenia vydať iba vtedy, ak 

je prúd, ktorý preteká chráneným objektom väčší ako Ic a objaví sa menší fázový posun, ktorý 

vytvára chránený objekt približne 45°. Inými slovami, popud by sa nemal vydať vtedy, ak uhol 

φaktuálny je jasne mimo vypínací rozsah, teda je menší ako 180°- φc. Z tohto dôvodu obsahuje 7SD80 

nadprúdovú spúšť Istatic>, ktorá musí byť vhodne vysoká (bežne nastavenie je 1,3·In). 
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Vybavenie na základe smerových signálov z ochrán je možné iba vtedy, ak je prekročená 

minimálna nastavená hodnota vypínacieho prúdu. Ak je chránený objekt, ktorý prepája dva objekty 

s veľmi rozdielnymi hodnotami skratových výkonov, môže dôjsť k tomu, že zo strany slabšieho 

príspevku nebudú prichádzať žiadne informácie o smere toku prúdu. V tomto prípade sa popudové 

signály funkcie od nadprúdovej spúšti zasielajú zo strany silnejšieho príspevku na stranu slabšieho 

príspevku [30]. 

Statický prvok 

Statický prvok Istat pracuje priamo s odfiltrovanou zložkou prúdu. Ak amplitúda tejto zložky 

prekročí nastavenú hodnotu 87L Isteady>, funkcia sa aktivuje. Informácia o smere prúdu sa 

prenesie do ochrany na druhom konci chráneného objektu. Statický prvok je necitlivý voči nízkym 

poruchovým prúdom [29]. 

Dynamický prvok 

Okrem klasického porovnania fáz obsahuje 7SD80 aj doplnkovú funkciu porovnania fáz založenú 

na delta kvantách. To znamená, že ochrana reaguje na dynamické zmeny toku prúdu. Táto funkcia 

používa hodnoty odmerané pred dvoma periódami a súčasne odmerané hodnoty, ktoré od seba 

odrátava in(t)-in(t-2T). Funkcia sa vykonáva s vhodným digitálnym filtrom, ktorý spracováva 

súčasne hodnoty a staršie hodnoty uložené v pamäti ochrany. Princíp p činnosti je na Obr. 10.13. 

Prúdová zmena Δi(t) je dostupná iba počas vyhodnocovania prvku (2 periódy) a potom prepíše. 

Táto prúdová zmena sa spracováva rovnako ako vyššie spomínané statické porovnanie. V dôsledku 

spracovávania prúdovej zmeny, je dynamické porovnanie fáz nezávislé na zaťažení a kapacitnom 

prúde v chránenom objekte. Meranie prúdovej zmeny je meranie s čistým poruchovým prúdom bez 

vplyvu odberu (záťaže). Týmto spôsobom je možné dosiahnuť vysokú vypínaciu citlivosť [30]. 

7SD80

i1(t) = i1(t) -i1(t-2T)

+ +
- -

7SD80

signál dynamickej
zmeny

I1 I2

i1(t)

i2(t) = i2(t) -i2(t-2T)

- -

signál dynamickej
zmeny

i2(t)

+ +

 

Obr. 10.13 Vyhodnocovanie dynamického prvku [30] 

Dynamický vypínací prúd je odporúčané nastaviť tak, aby bol väčší ako 3 násobok Ic, celkového 

chráneného objektu, aby sa zabránilo chybnému vybaveniu pri kapacitných prúdoch. 

Prednastavené hodnoty sú Idyn>=0,33·In. Pre káble do 10 km a nadzemné vedenia do 100 km 

v systémoch do 110 kV, toto nastavenie môže ostať nezmenené [30]. 

Ak zmena prekročí nastavenú hodnoty 87L Idyn>, funkcia sa aktivuje. Polarita prúdovej zmeny sa 

pošle z ochrany, ktorá ho zaznamenala, do ochrany na druhom konci chráneného objektu.  

Na Obr. 10.14 sú vypínacie charakteristiky dynamického a statického člena ochrannej funkcie 87L.  
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a)                b)  

Obr. 10.14 Vypínacie charakteristiky ANSI 87L [29] 

Na osi X v grafoch je hodnota ΔIb. Táto hodnota odpovedá rozdielovému prúdu určenému 

z ochrany na druhom konci vedenia. Na osi Y je hodnota ΔIa. Táto hodnota odpovedá 

rozdielovému prúdu určenému z ochrany, ktorá vyhodnocuje danú charakteristiku [29] [30].  

Popudová hodnota Isteady> na Obr. 10.14 b) vyjadruje maximálnu dovolenú zmenu amplitúdy. 

Zmena sa určí ako rozdiel nameranej hodnoty a nastavenej hodnoty. Ak nameraná hodnota prekročí 

nastavenú hodnotu, statický prvok zapôsobí. Dynamický prvok je veľmi citlivý na poruchy 

chráneného objektu. V prípade porúch mimo chránený objekt je tento prvok tiež stabilný. 

Popudová hodnota Idyn> na Obr. 10.14 a), je rozdiel dvoch hodnôt nameraných za sebou 

s oneskorovacou periódou 2T [29] [30]. 

Dynamický a statický prvok pracujú nezávisle na sebe a vyhodnocujú prúdy pre každú fázu zvlášť. 

Pre blokovanie vybavenia jednej z ochrán počas prechodových dejov (kapacitné nabíjacie prúdy 

káblov), funkcia obsahuje hodnotu nabíjacieho dynamického prúdu 87L Idyn close>. Vybavenie 

ochrany a porovnávacia funkcia dynamického prvku ochrany sú blokované. Tento stav trvá počas 

dvoch meracích periód. Ak je po týchto dvoch meracích periódach stále inicializovaná porucha, 

ochrana vybaví a pošle informáciu o vybavení ochrane na druhom konci chráneného objektu. 

Funkcia dynamického prvku je blokovaná v prípade, ak sa frekvencia siete zmení o 10%. Ak zlyhá 

komunikácia medzi ochranami, na viac ako dve meracie periódy, dôjde k blokovaniu ochrannej 

funkcie 87L. Funkcia ochrany môže byť taktiež blokovaná prostredníctvom binárneho vstupu 

ochrany [29]. 

Nastavenie ochrannej funkcie ANSI 87L 

Pre nastavenie ochrany je nutné poznať nabíjací kapacitný prúd káblov Ic. Hodnota tohoto prúdu 

je dôležitá z hľadiska nastavenia ochrany. Z dôvodu, že kapacitné prúdy spôsobujú odchýlku v uhle 

prúdu na začiatku a na konci vedenia je nutné poznať jeho hodnotu. Na Obr. 10.11 je nakreslený 

princíp posunu prúdu na konci a nazačiatku vedenia. Pre každú fázu sa vyhodnocuje samostatný 

nabíjací prúd [30]. 

Parameter ochrannej funkcie 87L Idyn> by mal byť minimálne 2,5 až 3 násobok nabíjacieho 

kapacitného prúdu vedenia. V prípade, ak bude k sústave pripojená tlmivka, by parameter 

87L Idyn> mal byť väčší ako maximálny očakávaný nárazový prúd tlmivky. Sieť je štandardne 
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uzemnená cez odporník, ale existuje možnosť uzemnenia tejto siete aj cez tlmivku [29], [30]. 

Vedenie je káblové, do dĺžky 10 km, takže je možné nastaviť parameter 87L Idyn> podľa 

n TS2-TS5priem I(t) NITP2

5
87L Idyn =0,33 0,33 0,33 73,36 2 3,23 A

75
I I k K  =    =    = . (10.19) 

Parameter ochrannej funkcie 87L Idyn close> by mal byť väčší, alebo rovnaký ako parameter 87L 

Idyn> a zároveň väčší ako 3 násobok kapacitného prúdu kábla. Taktiež by mal byť tento parameter 

väčší ako maximálny očakávaný nárazový prúd tlmivky. Parameter ochrannej funkcie 87L Idyn 

close> bude nastavený na 7,90 A [29]. 

Parameter ochrannej funkcie 87L Isteady> by mal byť nastavený na hodnotu väčšiu ako 3 násobok 

kapacitného prúdu a zároveň má byť vyšší ako parameter 87L Idyn close>, aby funkcia používala 

iba jednu z dvoch popudových prvkov. Ak je v sieti zapojená tlmivka, tak by mal byť tento 

parameter väčší ako maximálny očakávaný nárazový prúd tlmivky [29], [30]. Parameter ochrannej 

funkcie 87L Isteady> bude nastavený na bežnú hodnotu nastavenia, ktorú vyjadruje rovnica  

n TS2-TS5max ( ) NITP2

5
87L Isteady> 1,3 1,33 1,33 98,07 2 17, 40 A

75
I tI I k K=  =    =    = . (10.20) 

Ďalej je možné nastaviť parameter ochrannej funkcie pre reštartovanie - 87L I min. Tento 

parameter by mal byť nižší ako parameter 87L Idyn >. Parameter ochrannej funkcie 87L I min bude 

nastavený na 1,5 A [29]. 

Časové oneskorenie vybavovacieho signálu pôsobí na statický člen. Oneskorenie určuje parameter 

ochrannej funkcie 87L Trip Delay. Ak je aktívna detekcia nárazového prúdu, oneskorenie musí byť 

väčšie ako 20 ms, z dôvodu efektívnej detekcie nárazového prúdu. V sústavách uzemnených cez 

tlmivku, alebo v izolovaných sieťach musí pred vypnutím dôjsť k odzneniu prechodových dejov, 

až následne je možné vypnúť sieť. Z tohto dôvodu by malo byť oneskorenie nastavené na 3 periódy 

– 60 ms. Sieť je normálne prevádzkovaná cez neúčinne uzemnený uzol, ale existuje možnosť 

prevádzky siete cez kompenzačnú tlmivku. Z tohto dôvodu bude parameter 87L Trip Delay 

nastavený na 60 ms [29]. 

Parameter ochrannej funkcie 87L: T EFdetect určuje čas, počas ktorého má ochrana detekovať 

prechodový stav po vzniku poruchy. Počas tohto vyhodnocovania funkcia nevydá príkaz na 

vybavenie. Ak je sieť uzemnená cez tlmivku alebo izolovaná, táto hodnota sa nenastavuje. Z vyššie 

uvedených dôvodov sa tento parameter nastavuje. Ak dôjde k manuálnemu zapnutiu úseku, na 

ktorom došlo k vybaveniu z dôvodu zaznamenania poruchy, tak sa spúšťa opätovné zisťovanie 

poruchy na úseku. Ak funkcia vyhodnotí, že porucha pretrváva je možné ju vypnúť ihneď, alebo 

s oneskorením. Túto voľbu umožňuje parameter 87L Man. Close. Je možné vypnúť opäť zistenú 

poruchu ihneď – UNDELAYED, alebo s nastaveným oneskorením – DELAYED. Tento parameter 

bude nastavený na UNDELAYED [29]. 

Ak je potrebné zaručiť vypínanie poruchy, až po odznení prechodových dejov, je možné použiť 

parameter 87L Inrush blk. Ak je tento parameter povolený, oneskorí sa vypínací povel od 87L 

Idyn> o 1 periódu a tým zaručí vypnutie poruchy v ustálenom stave. Toto oneskorenie sa priráta 

k nastavenému parametru 87L: T EFdetect. Tento parameter bude aktívny [29]. Natavenie 

ochrannej funkcie je v Tab. 10.8. 
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Tab. 10.8 Nastavenie ochrannej funkcie ANSI 87L 

Adresa Parameter Nastavenie 

1201 87L-PCC-Prot. ON 

1202 87L Idyn> 3,23 A 

1203 87L Idyn close> 7,90 A 

1204 87L Isteady> 17,40 A 

1205 87L I min 1,50 A 

1206 87L Trip Delay 0,06 sec 

1207 87L Man. Close UNDELAYED 

1208 87L: T EFdetect 0,00 sec 

1214 87L Inrush blk YES 

 

Istiace transformátory  

Pre zvolenú ochranu je nutné určiť ITN a ITP. Ochrana 7SD80 má rovnaké parametre vstupov ako 

ochrana 7SJ80. Pri tejto ochrane je potrebné robiť nový návrh ITP, z dôvodu inej ochrannej 

funkcie. ITN budú rovnaké transformátory ako budú použité v poli V. ITN budú umiestnené 

v skrini merania. Nákres zapojenia merania je na Obr. 10.15. 

 

Istiace transformátory prúdu (ITP) 

Transformátory ITP budú typu CTS 25 od firmy KPB Intra. Pri návrhu sa uvažuje použitie ochrany 

s funkciou 87L. Táto funkcia meria nízke prúdy, takže prevod bude tiež nízky. Zároveň však cez 

tieto transformátory budú pretekať vysoké prúdy a je nutné, aby boli transformátory počas týchto 

meraní schopné detekovať vysoké prúdy pre nadprúdové funkcie. Z tohto popisu vyplýva, že 

transformátor musí mať nízky prevod, vysoké nadprúdové číslo a vysoký výkon [30]. 

 

Prevod transformátora KNITP 

Tento prevod bude mať na sekundárnej strane výstupným prúdom 5 A [21]. Z dôvodu použitia 

funkcie ANSI 87L bude prevod vyjadrený pomocou rovnice (9.4): 

KNITP = 75 / 5 

Zdanlivý výkon transformátora SNITP 

Prúdový vstup ochrany spotrebuje približne ΔS = 0,3 VA [26]. Ochrana s ITP bude prepojená 

káblom CYKY-O 4x4 mm2, o dĺžke 10 m. Tento kábel má impedanciu ITPk 4,7 
km

R


=  [24]. 

Hodnota výkonu ITP bude určená pomocou rovnice (10.7): 
2 2

NITP ITPk sec ochrana 4,7 0,01 5 0,3 1,475 VAS R l I S   +  =   + =  

Bola vybraná vyššia hodnota výkonu ITP a to 25 VA, z dôvodu návrhu prúdového činiteľa ITP. 

 

Trieda presnosti ITP 

Triedu presnosti je možné vybrať 5P a10P. Vybraný typ ochrany požaduje presnosť merania 1 %. 

Transformátor bude mať triedu presnosti 5P [21]. 
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Nadprúdový činiteľ ITP nALFn 

Popis nadprúdového činiteľa a jeho určenie bude rovnaké ako je v podkapitole 10.2.2. Výpočet 

tohto parametru transformátora bude rovnaký ako v podkapitole 10.2.2. Pri výpočte budú použité 

rovnice (10.8) až (10.14). Tento typ ochrany požaduje nadprúdové číslo 30, alebo viac a hodnotu 

činiteľa pre prechodové javy minimálne 1,2 [30]. Nasýtená indukčnosť, vnútorný odpor ITP a jeho 

výsledné nadprúdové číslo sú v Tab. 10.9. 

Tab. 10.9 Parametre nutné k výpočtu nadprúdového čísla a nadprúdové číslo 

Parameter Hodnota 

Lm 0,0673 H 

Rct 0,0188 Ω 

nalfn 28,904 

Podľa týchto výpočtov bola určená minimálna hodnota nadprúdového činiteľa na 28,904. 

Z katalógu výrobcu bol vybraný transformátor s nadprúdovým činiteľom 30 [22]. 

 

Výber vhodného ITP 

ITP bude špecifikovaný ako 75/5, 25 VA, 5P30. V rozvádzači VN sa budú nachádzať 3 

transformátory tohto typu pre meranie prúdu na fázach L1, L2 a L3. Špecifikácia ITP a jeho 

parametre sa nachádzajú v použitej literatúre, odkaz [21]. Transformátory ITP budú 

v Holgreenovom zapojení, z dôvodu schopnosti odmerať zemný prúd. 

 

Obr. 10.15 Zapojenie ITP a ITN pre ochranu v poli 1R22.6 

Špecifikácia ochrany 

Ochrana bude v nadstavbovej skrini nad poľom, kde je vypínač. Špecifikačné číslo ochrany pre 

objednávku je 7SD8071-5EB97-1FB0+LOS [29]. Podľa špecifikačného kódu je možné určiť 

pomocou katalógu v použitej literatúre odkaz [29], príslušenstvo ochrany a technické parametre 

ochrany. 
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10.2.5 Blok z Polí TTT 

Tento blok pozostáva z troch polí typu T. Tieto polia budú napájať transformátory T1 T2 a TK3 

v TS1 o výkone 2 x 1000 kVA a 630 kVA. Pole T obsahuje odpínač s možnosťou uzemnenia 

a poistku. Podľa katalógu Siemens, bola pre istenie transformátora, vybraná poistka s hodnotou 

nominálneho prúdu 50 A. Prvé dve polia TT a prepájacie káble, budú rovnako dimenzované ako 

pole T v podkapitole 0. Posledné pole T bude dimenzované pre transformátor 630 kVA. Podľa 

skratových pomerov budú prepájacie káble 3x(22 - AXEKVCEY 1x70 mm2). Poistka bola zvolená 

podľa katalógu rozvádzača VN. Zvolená poistka má nominálny prúd 31,5 A [18]. Nákres bloku 

TTT je na Obr. 10.16. 

TRAFO T1 TRAFO T2 TRAFO TK3

 

Obr. 10.16 Blok dvoch transformátorových polí [18] 

10.3 Zálohovaný zdroj 1AMN 

V rozvodni VN bude skriňa napájania 1AMN (Obr. 10.17).Signalizačné a riadiace obvody 

v rozvádzači VN búdu napájané z rozvádzača 1AMN. Tento rozvádzač obsahuje usmerňovač 

Kumer KIC750 M z 230 VAC na 110 VDC s výkonom 830 W. Predpokladá sa, že tento výkon 

bude dostačujúci pre napájanie ochrán, pohonov vypínačov, napájanie rozvádzača 1AXY. 

Rozvádzač bude napájaný z rozvádzača vlastnej spotreby 1RI a batériami s kapacitou 252 Ah. 

Tieto batérie budú umiestnené v spodnej časti skrine. Istiace prvky a prepájacie káble boli zvolené 

podľa predpokladaných spotrieb napájaných objektov. Predpokladá sa, že zariadenia budú 

umiestnené v skrini od firmy Schrack. Rozmery tejto skrine budú (Š x V x H) 600 x 1800 x 600 

a jej označenie je AS186060-5. Skriňa bude objednaná s bočnými panelmi 1800 x 600 [31]. 

V rozvádzači 1AMN bude ochranné pospájanie kovových častí rozvádzača, ktoré bude pripojené 

na hlavnú uzemňovaciu svorkovnicu rozvádzača. Sieť 110 VDC vytvorená v rozvádzači 1AMN 

bude izolovaná (IT). Na prívodnej strane usmerňovača bude sieť TN-S (230 VAC). Pri návrhu sa 

uvažujú rezervy pre napájané polia z dôvodu, že v budúcnosti môžu byť tieto polia diaľkovo 

riadené. Návrh tohto rozvádzača vyplýva z rozvádzačov AMN, ktoré sú v areáli použité. 
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Obr. 10.17 Návrh rozvádzača 1ANM 

Tento rozvádzač bude obsahovať aj signalizáciu porúch. Takisto bude obsahovať hlásenie o zlyhaní 

usmerňovača a tiež signalizáciu podpätia na DC strane usmerňovača. Tieto signály budú zasielané 

do rozvádzača 1AXY. Svorkovnica na pripojenie signálov je na Obr. 10.18. Súčasťou tohto návrhu 

rozvádzača nie sú svorkovnice. Predpokladá sa, že sa použijú svorkovnice s dvoma vývodmi. 

Svorkovnice budú nožové, odpojovacie. Ich označenie v rozvádzači bude X číslo svorkovnice 

podľa nákresov na Obr. 10.17 a Obr. 10.18. 

 

Obr. 10.18 Svorkovnica s poruchovými hláseniami z 1AMN 

10.4 Rozvádzač diaľkovej komunikácie a riadiaceho systému 1AXY 

Tento rozvádzač bude slúžiť k zberu dát o stave zariadení v rozvodni VN a stave kompenzácie. 

Tieto informácie budú zasielané pomocou eternetovej areálovej siete do zvolených PC. Informácie 

o stave zariadení budú do rozvádzača 1AXY zasielané ako binárne signály. Tieto signály budú 

spracovávať digitálne vstupné moduly WAGO 750-1405. Spracované signály budú zasielané do 
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eternetovej areálovej siete. Zostava bude pozostávať z riadiacej jednoty (WAGO 750-8207/025-

001), troch modulov s 3x16 digitálnymi vstupmi (WAGO 750-1405) a ukončovacím modulom 

(WAGO 750-600). Na prenos informácií do eternetovej sieti bude slúžiť modul WAGO 852-303. 

Napájanie signalizácie bude zabezpečené DC-DC meničom WAGO 787-1014. Prevod napätia 

bude 110 VDC/24 VDC a výkon 48 W. Nákres eternetovej komunikácie v areáli FN je na             

Obr. 10.19 [32], [33], [34]. 

Návrh rozvádzača 1AXY vyplýva zo súčasných rozvádzačov diaľkovej komunikácie, ktoré sú 

realizované v trafostaniciach TS2 a TS4. Okrem komunikačných modulov bude v rozvádzači 

1AXY aj jednofázová zásuvka 230 VAC. Táto zásuvka bude dimenzovaná na 10 A. Ďalej sa 

v tomto rozvádzači uvažujú svorkovnice na napätia ku signálom, ktoré budú sledované. 

Svorkovnica, ktorá bude napájať sledované zariadenia signalizačným napätím bude označená 

XYH. Táto svorkovnica bude mať 51 svoriek. Z toho 40 svoriek bude napájať sledované objekty 

a 11 svoriek bude rezervných. Tieto svorky budú napájané zo svorkovnice X213, ktorá obsahuje 

kladný a záporný pól napájacieho napätia privedeného z meniča. Ďalej v rozvádzači bude 6 

svoriek, na ktoré sa pripojí napájanie rozvádzača a zásuvky 230VAC. Označenie tejto svorkovnice 

bude XN. Svorkovnica bola vybraná od firmy Phoenix. Jej menovitý prúd je 16A a je možné do 

nej pripojiť káble s prierezom do 4 mm2 [35].  

 

Obr. 10.19 Návrh eternetovej komunikácie v TS1 

 

Ďalej je nutné navrhnúť vhodné istenie k jednotlivým zariadeniam v rozvádzači 1AXY. Pre 

zásuvku je nutné použiť istič LTN-10B-1. Ističe na strane jednosmerného napätia budú dvojpólové. 

Ich prúdová hodnota bola zvolená na základe katalógov chránených prístrojov. [36]. Prepájacie 

káble budú väčšinou zaťažené prúdom do 10 A. Prepájacie káble budú typu 1 - CY 1x1,5 mm2. 

Tieto káble majú zaťažiteľnosť 23 A [37]. Skriňa 1AXY bude nástenná s rozmermi (Š x V x H) 

800x800x300 mm. Na Obr. 10.20 je predpokladané vybavenie rozvádzača 1AXY. 
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Obr. 10.20 Vybavenie rozvádzača 1AXY 

V rozvádzači 1AXY budú pospájané neživé kovové časti rozvádzača, pripojené na uzemňovaciu 

svorkovnicu rozvádzača 1AXY. Napájanie rozvádzača 1AXY je na Obr. 10.21. 

 

Obr. 10.21 Napájanie rozvádzača 1AXY 

Podrobnejší zber signálov z rozvádzačov je nakreslený na Obr. 10.22. Tieto signály budú privedené 

na svorkovnicu v rozvádzači komunikačného zariadenia, v rozvádzači 1AXY. Popis signálov je v 

Tab. 10.10. 
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Obr. 10.22 Návrh vyvedenia informácií o stave zariadení v TS1 

 

Tab. 10.10 Zoznam signálov zasielaných z TS1 

+2,13y Napätie pre signalizáciu H111TYA 
1. stupeň - zvýšenie teploty 

transformátora 

f3QS/n Odpínač rozopnutý H111TYT 
2. stupeň – preťaženie 

transformátora (vypnutie) 

f4QS/n Odpínač zapnutý H711A/n Pokles tlaku SF6 

f4QU/n Uzemnené H8311L/n Strata signalizačného napätia 

1/4/RE Štvrťhodinový impulz H8322T/n Vypnutie ističa /vypínača 

kW/RE Činný odber H912CCB/n Vypínač nenastrádaný 

kVARI2/RE Jalový odber - induktívny HU4/n Prítomnosť spätného napätia 

kVArc/RE Jalový odber - kapacitný H5SMD/n Blokovanie diaľkového ovládania 

Poruchové hlásenia H851T/n Vypnutie ističa MTN (ochrana) 

H100A/RQ Chyba kompenzácie H119T/n Poistka vybavila 

H111F/n Vnútorná porucha ochrany H931IF 
Porucha usmerňovača, pokles 

ovládacieho U 

Označenie signálov bolo určené podľa normy PNE 184310. 
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10.5 Rozvádzač obchodného merania 1RE 

Tento rozvádzač bude obsahovať elektromer, ktorý bude merať odber vo vstupnom bode TS1. 

Samotný elektromer si osadí do tohto rozvádzača distribútor. Táto podkapitola sa bude zaoberať 

predprípravou rozvádzača 1RE. V rozvádzači bude použitá zásuvka do 10 A, pre meranie kvality 

siete. Táto zásuvka bude chránená jednopólovým ističom LTN-10B-1 a prúdovým chráničom 

s nominálnym prúdom 25 A a reziduálnym prúdom 30 mA. Bol vybraný prúdový chránič typu 

LFN-25-2-030AC [36]. Kvôli prúdovému chrániču je nutné v rozvádzači 1RE použiť sieť TN – S, 

prepájací kábel k tejto zásuvke bude 1-CYKY 3x2,5 mm2 [24]. Ďalej bude v tomto rozvádzači 1RE 

vytvorené záložné napájanie, pre prípad, ak by došlo k vypnutiu prívodu do rozvádzača VN. 

Predpokladá sa, že elektromer bude napájaný z 10 VA transformátora s prevodom 230/100V. 

Tento transformátor by mal byť súčasťou príslušenstva k elektromeru a je nutné špecifikovať 

napájanie tohto transformátora. Nominálny prúd  transformátora bude necelých 100 mA. Pre istenie 

tohto transformátora bol LTN-0,5C-1 a jeho charakteristika typu C, ktorá bola vybraná z dôvodu 

istenia transformátora. Prepájací kábel bude 1-CYKY 3x1,5 mm2 [24], [36]. V elektromerovej 

skrini musia byť pospájané všetky neživé kovové časti a pripojené na uzemňovaciu svorkovnicu 

rozvádzača. V rozvádzači 1RE bude svorkovnica, na ktorú bude napojené záložné napájanie 

elektromera a napájanie zásuvky. Návrh napájania elektromerovej skrine je na Obr. 10.23. 

Z elektromeru v rozvádzači 1RE sú požadované informácie pre riadiaci systém FN o meraných 

hodnotách z obchodného merania. Tieto informácie budú z elektromeru prenesené cez 

optooddeľovač, ako to predpisuje distribútor elektrickej energie. Predpokladá sa použitie 

optooddeľovača OP.6.32 UNI. Tento optooddeľovač bude napájaný z elektromera [38]. 

Z elektromera sú požadované informácie o štvrťhodinovom maxime, informácie o činnom odbere 

a informácie o jalovom odbere (ind./kap.). Informácie budú prenášané pomocou kábla 

JYTY 7x1 mm2 [24]. Zapojenie optooddeľovača je na Obr. 10.24. 

 

Obr. 10.23 Návrh napájania rozvádzača 1RE 
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Obr. 10.24 Zapojenie optooddeľovača 

10.6 Elektroinštalácia v novej rozvodni VN 

Elektroinštalácia bude zahŕňať zásuvkové obvody, svetelné obvody a napájanie rozvádzačov 

1AXY, 1RE a 1AMN. Bude navrhnutá na základe platných noriem ČSN 33 2130 ed 3,                   

ČSN 33 2000-1 ed. 2 a iných. V Tab. 10.11 sú určené predpokladané hodnoty odberov zariadení 

napájaných z 1RI. Návrh káblov a rozvádzača 1RI bol overený pomocou programu Sichr. V návrhu 

boli použité prístroje od firmy OEZ. 

Napájanie rozvádzača 1RI 

Simulovaný napájací zdroj v programe Sichr mal parametre rozvádzača r18.1. Hodnota Ik
"  bude    

23 kA. Nominálne napätie bude 400 V a nominálny prúd zdroja bude 1445 A (maximálny 

nominálny prúd napájacieho transformátora). Sieť v rozvádzači r18.1 je TN-C. V rozvádzači 1RI 

bude sieť TN-C-S. Všetky kovové časti rozvádzača 1RI budú medzi sebou pospájané a pripojené 

na uzemňovaciu svorkovnicu rozvádzača 1RI. 

Odbery rozvádzača 1RI 

Istenie zásuvkových obvodov bude zabezpečovať istič LTN-16B-1. V rozvodni VN budú              

dve zásuvky 230 VAC. Napájanie týchto zásuviek bude zabezpečené káblom CYKY 3x2,5 mm2 

[24], [36]. 

Do rozvodni VN budú umiestnené dve žiarivkové svietidlá. Každé svietidlo bude obsahovať dve 

žiarivkové trubice s výkonom 2x58 W. Svetelné obvody budú napájané káblom CYKY 3x1,5 mm2 

[24]. 

Ďalej bude v rozvodni VN umiestnený elektrický ohrievač s výkonom 750 W. Tento odber bude 

napájaný z ističa LTN-10B-1, káblom CYKY 3x2,5 mm2 [24], [36].  

V rozvádzači 1AMN sa nachádza usmerňovač s príkonom 850 W. Tento odber bude napájaný 

ističom LTN-10C-1, z dôvodu zachovania selektivity istenia, pretože v rozvádzači 1AMN je 

použitý istič LTN- 6C-1. Charakteristika typu C je zvolená z dôvodu, že je napájaný usmerňovač. 

Kábel na trase 1RI a 1AMN bude CYKY 3x2,5 mm2 [24], [36]. 

V rozvádzači 1AXY bude z rozvádzača 1RI napájaná 10 A zásuvka istená ističom LTN-10B-1. 

1AXY bude napájaný z 1RI ističom LTN- 16B-1, cez kábel CYKY 3x2,5 mm2 [24], [36]. 
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V rozvádzači 1RE bude podľa štandardov distribútora umiestnená 10 A zásuvka. Okrem tejto 

zásuvky bude z rozvádzača 1RI napájaný aj elektromer cez 10 VA transformátor. Spotreba skrine 

1RE bude teda celkovo 10,5 A. Preto je nutné istiť napájanie rozvádzača 1RE ističom 16B. 

Napájanie rozvádzača 1RE bude zabezpečené káblom CYKY 3x2,5 mm2. Napájanie rozvádzača 

1RI bude zabezpečené z rozvádzaču NN r 18.1. Pri odberoch sa predpokladajú následné súdobosti 

a výkony určené v Tab. 10.11 [24]. 

Tab. 10.11 Výkon a súdobosť odborov z 1RI 

Poradie odberu Typ odberu Výkon odberu P (W) Súdobosť β (-) 

1 Zásuvky v rozvodni VN 5000 0,1 

2 Svietidlá v rozvodni VN 232 0,5 

3 Elektrický ohrievač 750 0,8 

4 Odber 1RE 2000 0,2 

5 Odber 1AMN 850 0,95 

6 Odber 1AXY 2000 0,1 

Celková súdobosť odberov je 0,7. Pomocou rovnice (10.21) sa určí celkový odber rozvádzača 1RI. 

 
( )

6

1RI celková

1

= x x

x

P P 
=

   (10.21) 

( )1RI =0,7 5000 0,1+232 0,5+750 0,8+2000 0,2+850 0,95+2000 0,1 1836,5 WP        =  

Rozvádzač 1RI 

Pomocou programu Sichr sa určilo istenie rozvádzača 1RI, napájací kábel tohto rozvádzača, 

prúdový chránič, istenie prúdového chrániča, hlavný vypínač a prepäťová ochrana s hlavným 

vypínačom.  

Do rozvádzača r18.1 sa pridá na rezervný vývod poistkový odpínač typu FH1-3 pre poistky PN000 

32A/gg. Z tohto vývodu bude vedený kábel CYKY 4x6 mm2, ktorý bude dlhý 20 m. Tento kábel 

bude ukončený v rozvádzači 1RI na hlavnom vypínači, ktorý bude typu MSO s nominálnym 

prúdom 40 A [24], [39]. 

V rozvádzači 1RI budú použité kombinované zvodiče prepätia typu T1+T2, s ochrannou  hladinou 

1,5 kV a maximálnym impulzným prúdom 12,5 kA. Ich  najvyššie trvalé prevádzkové napätie je 

275 V. Tieto zvodiče sú typu SVBC a bude možné  tieto zvodiče odpojiť pomocou vypínača MSO 

s In = 40 A [36]. 

V rozvádzači 1RI bude vytvorená sieť TN-C-S. Za hlavným vypínačom bude istenie prúdového 

chrániča. Z dôvodu zachovania selektivity istenia, musí byť hodnota istiacej poistky menšia ako 

32A. Do poistkového odpínača FH1-3 budú vložené poistky PN000 25A/gg. Prúdový chránič bude 

LFN na nominálny prúd 40A a reziduálny prúd 30 mA. Z tohto chrániča budú napájané vyššie 

spomínané vývody [36], [39]. Nákres vybavenia rozvádzača 1RI je Obr. 10.25. Elektroinštalácia 

je na Obr. 10.26. 
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Obr. 10.25 Návrh rozvádzača 1RI 

RQ2RQ1

 

Obr. 10.26 Návrh elektroinštalácie v novej rozvodni 

Všetky nové zariadenia v trafostanici TS1 sa pripoja na súčasné spojovacie svorky v trafostanici. 

V rozvodni VN sa vytvoria nové spojovacie svorky, ktoré budú pripojené na pôvodné uzemnenie. 

Prívody k uzemneniu budú z pásu FeZn 40/5 a tento pás je použitý aj pri súčasnom pospájaní. Nové 

spojovacie svorky budú typu SR-02. Návrh pospájania je v Prílohe č.5. 

file:///C:/Users/Filip/Desktop/skola/DP/Diplomovka/Prílohy/Príloha%20č.5.pdf
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11 KOMPENZÁCIA AREÁLOVEJ SIETE FN 

V tejto kapitole je riešená potreba kompenzácie areálovej siete VN. Kapacitný výkon káblov bude 

určený z nabíjacieho kapacitného prúdu káblov. Predpokladá sa, že trasa TS3-TS4 bude za 

normálnej prevádzky areálu vypnutá. Pri návrhu sa predpokladá, že celý areál je napájaný z jednej 

strany a v prípade, ak bude nutná kompenzácia areálu, tak v trafostaniciach TS1 a TS5 budú 

rovnaké kompenzátory. Ďalej bude pri výpočtoch zohľadnený účinník jednotlivých odberov 

a odberové prúdy. Budú sa predpokladať minimálne odmerané prúdy s korekciou jalovej zložky. 

Tieto prúdy boli namerané, alebo určené v jednotlivých trafostaniciach. Kompenzácia bude 

zameraná na kompenzáciu kapacity základnej harmonickej. Predpokladá sa, že kapacitné 

charaktery odberov sa v budúcnosti zvýšia. Kompenzácia sa bude predpokladať, ak účinník bude 

mať kapacitný charakter. Ak bude mať účinník hodnotu 0,95 ind. až 1, nebude sa predpokladať 

nutnosť kompenzácie. 

11.1 Určenie jalového výkonu areálu FN 

V prvom kroku bude nutné určiť odbery z rozvádzačov VN. Hodnoty v kapitole 7, sú prevedené 

na hladinu VN, iba cez prevod transformátora. Pre správne určenie odberov v komplexnom tvare 

je nutné k týmto hodnotám prirátať straty na transformátoroch a na vedení medzi transformátormi 

a rozvádzačom VN. Tieto straty nie je možné zanedbať, ako v kapitolách vyššie, pretože majú 

vplyv na účinník. Následne sa k týmto hodnotám priráta 30 % z imaginárnej zložky prúdu. Týchto 

30 % bude kapacitného charakteru. Odberové prúdy sa určia podľa rovnice (11.1). 

Náhradné prvky transformátora a vedenia medzi rozvádzačom VN – transformátorom sú na          

Obr. 11.1. Transformátor a vedenie budú nahradené Γ článkami. Ak je rozvádzač NN napájaný 

z dvoch transformátorov, vždy je pripojený, iba na jeden z transformátorov. Druhý transformátor 

je odpojený v rozvádzači NN a ide naprázdno. Zo strany VN sú oba transformátory pripojené 

a zapnuté. Preto je nutné pri návrhu kompenzácie uvažovať aj straty transformátora naprázdno. 

Parametre transformátorov budú vyrátané zo štítkových údajov transformátorov. V Tab. 11.1 sú 

hodnoty určené katalógové hodnoty transformátorov, ktoré sú použité v areály FN. 

 

Tab. 11.1 Transformátory v trafostaniciach [40], [41], [42] 

Popis Označenie Parametre transformátorov 

Typ - DOTW 1000/20 TO 396/22 aTSE aTSE aTSE 

Umiestnenie - TS1 a TS5 TS2 
T1, T2 a 

T4 v TS3 

T3, T5, Tm6 

a Tm7 v TS3 
TS4 

Chladenie - Olej Olej Vzduch Vzduch Vzduch 

Výkon Sn (kVA) 1000 1000 1000 1600 630 

Straty naprázdno P0 (W) 1500 1380 2500 3600 1900 

Straty nakrátko Pk (W) 11700 9400 8750 13000 6500 

Napätie nakrátko uk (%) 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Prúd naprázdno i0 (%) 0,16 0,16 0,4 0,3 0,5 
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Obr. 11.1 Náhradná schéma prepojenia NN a VN rozvádzačov 

V trafostaniciach TS1, TS2, TS4 a TS5 sú na prepoj použité káble typu AXEKVCEY. Káble 

slúžiace na prepoj medzi rozvádzačmi VN a transformátormi v TS3 sú typu AXEKCE. Parametre 

týchto káblov boli určené z katalógu.  

Tab. 11.2 Dĺžky a typy káblov medzi rozvádzačmi VN a trafami v trafostaniciach 

Umiestnenie kábla Typ kábla Dĺžka kábla 

TS1 - T1, T2 22 - AXEKVCEY 1x70 mm2 2x20 m 

TS2 – T1, T2 22 - AXEKVCEY 1x120 mm2 2x15 m 

TS3 – T1,T2,T3,T4,T5 22 - AXEKCE 1x120mm2 5x15 m 

TS3 – TM6, TM7 22 - AXEKCE 1x120mm2 2x70 m 

TS4 – T1, T2 22 - AXEKVCEY 1x70 mm2 2x15 m 

TS5 – T1, T2 22 - AXEKVCEY 1x70 mm2 2x15 m 

Veľkosť odberu z jednej trafostanice sa určí podľa rovnice (11.1): 

 ( )fc min max max maxcos  jsin jsin 0,3i i i i iI I   =      (11.1) 

Index fc zanemená future capacity, teda budúca minimálna induktívna zložka prúdu, prípadne 

maximálna kapacitná zložka prúdu. Bude určená pozdĺžna impedancia transformátora pomocou  

 2

22
k 2

iu
iu iu

iu

U
R P

S
=   , (11.2) 

 2
2

222 k
k

u iu
iu iu

u iu

U P
X u

S S

 
=  −  

 
. (11.3) 

Celková pozdĺžna impedancia transformátora sa vyjadrí podľa rovnice 

 jiu iu iuZ R X= + . (11.4) 
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Následne sa určí úbytok napätia na tejto impedancii(ΔUTiu) (rovnica (11.5)), pomocou ktorého 

sa určí napätie na priečnej admitancii transformátora (U1iu) (rovnica(11.6)). 

 ( )T fcjiu iu iu iuU R X I = +   (11.5) 

 
1 T priemiu iu iU U U=  +  (11.6) 

Priečna admitancia transformátora sa určí podľa rovníc (11.7), (11.8) a (11.9): 

 
0

2

22

iu
iu

iu

P
G

U


=  (11.7) 

 
( )

2 2

0 02

22

1
iu iu iu iu

iu

B S i P
U

=   −   (11.8) 

  jiu iu iuY G B= −  (11.9) 

Následne sa určí zvodový prúd touto vetvou podľa rovnice (11.10) a priráta sa k celkovému 

odberovému prúdu (rovnica (11.11)). 

 
1iu iu iuI Y U =   (11.10) 

 
T kab fci a iu iI I I=  +  (11.11) 

V ďalšom kroku je nutné určiť úbytok napätia na káblovom vedení (rovnica(11.12)). Tento úbytok 

sa priráta k napätiu priečnej vetve transformátora (rovnica(11.13)). 

 
kab T kab k k k( j )iu i a j j jU I R X l =  +   (11.12) 

 
1i iu iuU U U=  +  (11.13) 

K prúdu tečúcemu do transformátora sa priráta kapacitný prúd prepájacieho káblu, podľa  

 
T T kab ckji a i a jI I I l= +  . (11.14) 

Ak sú odbery napájané z dvoch transformátorov, z ktorých jeden je v chode naprázdno, 

predpokladá sa rovnaké napätie v rozvádzači VN. Toto napätie bude na vyvárať prúd tečúci 

zvodom transformátora. Je nutné určiť impedanciu z pozdĺžnej impedancie kábla a priečnej 

admitancie transformátora (rovnica(11.15)).Predpokladá sa, že transformátory a prepojenia a a b 

sú rovnakého typu, preto je možné použiť tie isté parametre. 

 
T k k

T

1
( j )i b j j j

i b

Z R X l
Y

= +  +  (11.15) 

Prúd odoberaný transformátorom b z rozvádzača VN, sa určí podľa rovnice (11.16): 

 
T ck

T

ji
i b j

i b

U
I I l

Z
= +   (11.16) 

Celkový odoberaný prúd z trafostanice sa určí ako súčet týchto odberov podľa rovnice (11.17) 

 
1 fc T Ti i a i bI I I= +  (11.17) 

Keďže vznikol posun napätia oproti pôvodnému predpokladu (obsahuje aj imaginárnu zložku), je 

nutné určiť nový účinník. Bude sa predpokladať, že posun napätia je 0°. Pri tomto predpoklade je 

potrebné uvažovať aj posun prúdu. Nákres tohto predpokladu je na Obr. 11.2. 
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Obr. 11.2 Posun napätia na reálnu os 

Určenie posunu medzi prúdom a napätím sa určí podľa rovnice (11.18). Znamienka v rovnici sa 

určia podľa typu odberu. Predpokladá sa, že zmenu napätia v odberoch zapríčiňujú iba odpor 

a indukcia prvkov. Preto je možné uvažovať pri argumente napätia o znamienku  + a pri argumente 

prúdu je znamienko závislé na charaktere odberu. Predpokladá sa, že uhol ktorý sa určí rovnicou 

(11.18), bude posun prúdu voči napätiu. 

 
fc 1 fcarg( ) arg( )i i iU I =    (11.18) 

Výsledná hodnota prúdu búde určená podľa 

 ( ) fcj

fc 1 fcabs e i

i iI I


=  . (11.19) 

Predpokladá sa, že napätie v trafostaniciach bude tvorené iba reálnou zložkou napätia Un= 22,8 kV. 

Ako vzorový príklad pre výpočet bola vybraná trafostanica TS1. Odmerané hodnoty sú 

v podkapitole 7.3.Použité parametre transformátorov sú v Tab. 11.1. Pri výpočtoch v TS1 sa 

predpokladá kábel typu 22 - AXEKVCEY 1x70 mm2. Jeho parametre sú v Tab. 6.1 a dĺžka v      

Tab. 11.2. V katalógu sa uvádza pre 22 - AXEKVCEY 1x70 mm2 kapacitný prúd Ic = 1,1 A pre 

kábel dlhý 1 km. Pre káble s prierezom 120 mm2 má kapacitný prúd hodnotu Ic  = 1,3 A. Taktiež 

sú tieto hodnoty rovnaké pre káble typu AXEKCE [2]. Pri výpočtoch budú použité rovnice (11.1) 

až (11.19) a aby došlo k čo najmenším výpočtovým chybám, výpočty boli realizované pomocou 

výpočtového programu. 

( ) ( )TS1fc TS1min TS1max TS1max TS1maxcos  jsin +jsin 0,3 1,97 0,995  jsin(arccos(0,995)) 0,7I I   = − = −   

TS1fc 1,96 j0,138 AI = −  

22

TS1T122
TS1T1 kTS1T1 2 6

TS1T1

22000
11700 5,663 

10

U
R P

S

 
=   =  =  

 
 

2 22 2
2 2TS1T122 kTS1T1

TS1T1 kTS1T1 6 6

TS1T1 TS1T1

22000 11700
0,05 23,528 

10 10

U P
X u

S S

   
=  − =  − =    

  
 

TS1T1 TS1T1 TS1T1j 5,663 j23,528 Z R X= + = +   

0TS1T1
TS1T1 2 2

TS1T122

1500
3,099 μS

22000


= = =

P
G

U
 

( ) ( )
2 22 2

TS1T1 TS1T1 0TS1T1 0TS1T12 2

TS1T122

1 1
1000 0,0016 1 500 1,150 μS

22000
B S i P

U
=   −  =   − =  

TS T TS T TS T j 3,099 j1,150 μSx u x u x uY G B= − = −  

( ) ( ) ( )TTS1T1 TS1T1 TS1T1 TS1fcodberj 5,663 j23,528 1,96 j0,138 14,304 j45,339 VU R X I = +  = +  − = +  

φ 
φ 
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( )1TS1T1 TTS1T1 TS1priem 14,304 j45,339 22286 = 22 300 + j45,339  VU U U=  + = + +  

( ) ( )6

TS1T1 TS1T1 1TS1T1 3,099 j1,150 10 22 300 + j45,339 0,0692 j0,0255 AI Y U − =  = −   = −  

TS1T1kab TS1T1 TS1cfodber 0,0692 j0,0255 1,96 j0,138 2,029 j0,163 AI I I=  + = − + − = −  

( ) ( )3

kabTS1T1 TS1T1kab TS1T1k TS1T1k TS1T1k( j ) 2,029 j0,163 0,443 j0,44 10 100π 0,02U I R X l − =  +  = −  +     

kabTS1T1 0,018 j0,004 VU = +  

TS1 kabTS1T1 1TS1T1 0,018 j0,004 22 300 + j45,339 22 300 + j45,343 VU U U=  + = + + =  

TS1T1 TS1T1kab ck TS1 T1j 2,029 j0,163 j1,1 0,02=2,029 j0,141 AI I I l −= +  = − +  −  

( )
( )

3

TS1T2 TS1T2k TS1T2k TS1T2 6

TS1T2

1 1
( j ) 0,443 j0,44 10 100π 0,02

3,099 j1,150 10
Z R X l

Y

−

−
= +  + = +    +

− 
 

TS1T2 283,59 105,27 kZ = +   

( )
TS1

TS1T2 ck TS1 T2 3

TS1T2

22300 + j45,343
j j1,1 0,02 0,0692 j0,0035 A

283,59 105,27 10

U
I I l

Z
−= +  = +  = −

+ 
 

V trafostanici TS3 sa zrátajú všetky odbery. Okrem toho trafostanica TS3 obsahuje aj jeden 

nezálohovaný odber – transformátor T4. Pri tomto transformátore sa bude postupovať len po 

rovnicu (11.14). Ďalej v trafostanici TS3, kde je viac odberov, sa prenásobí súčet odberov 

súdobosťou týchto odberov, podobe ako v  Tab. 7.1. 

1TS1fc TS1T1 TS1T2 2,029 j0,141 0,0692 j0,0035 2,099 j0,145 AI I I= + = − + − = −  

TS1fc TS1 1TS1fcarg( ) arg( ) arg(22300 + j45,343) arg(2,099 j0,145)= 4,1°U I =   = − + − −  

( ) TS1fcj j4,1

TS1fc 1TS1fcabs e 2,104 e A 2,098 j0,149 AI I
 − =  =  = −  

Parametre káblov AXEKCE sú rovnaké ako parametre káblov AXEKVCEY [2]. V trafostanici 

TS3 je nutné určiť jednotlivé veľkosti odberov. Odbery spolu so súdobosťami sú v Tab. 11.3. 

Tab. 11.3 Minimálne odbery transformátorov v TS3 so súdobosťami 

Transformátory 

v TS3 

Súdobosť Prúd 

Označenie Hodnota Označenie Exponenciálny tvar Zložkový tvar 

T1 ∨ T2 TS3T1,2  0,9 TS3T1,2fcI  1,052e-j13,9° A 0,915-j0,138 A 

T3 ∨ T5 TS3T3,5  0,72 TS3T3,5fcI  5,238e-j15,1° A 5,057-j1,396 A 

T4 TS3T4  0,9 TS3T4fcI  3,976e-j14,6° A 3,848-j1,026 A 

TM6 ∨ TM7 TS3TM6,M7  0,98 TS3TM6,M7fcI  6,958e-j13,5° A 6,765-j1,660 A 

Celkový odber minimálnych prúdov s korekciou z TS3 sa určí pomocou rovnice  

 ( )TS3fc TS3T1,2fc TS3T3,5fc TS3T4fc TS3TM6,M7fc TS3I I I I I = + + +  . (11.20) 

Odbery v ostatných trafostaniciach sa určia podobne ako bolo určený odber trafostanice TS1.Tieto 

odbery a súdobosti odberov sú uvedené v Tab. 11.4. Ďalej v Tab. 11.4 bude uvedená celková 

spotreba areálu. Tato hodnota sa učí pomocou rovnice Tab. 11.4. Podľa rovnice (11.21) sa určí 

celková spotreba areálu. 

 ( )TScfc TS1fc TS2fc TS3fc TS4fc TS5fc TScI I I I I I = + + + +  . (11.21) 
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Tab. 11.4 Odbery a súdnosti jednotlivých trafostaníc a celkový minimálny odber areálu 

Odberné 

miesta 

Súdobosť Prúd 

Označenie Hodnota Označenie Exponenciálny tvar Zložkový tvar 

TS1 
TS1  0,5 

TS1fcI  2,104e-j4,1° A 2,098-j0,149 A 

TS2 
TS2  0,81 

TS2fcI  3,106e-j8,8° A 3,069-j0,480 A 

TS3 
TS3  0,95 

TS3fcI  13,279e-j14,6° A 12,852-j3,340 A 

TS4 
TS4  0,8 

TS4fcI  5,286e-j6,5° A 5,253-j0,598 A 

TS5 
TS5  0,8 

TS5fcI  1,881ej4,5° A 1,846+j0,145 A 

Areál FN 
TSc  0,95 

TScfcI  23,808e-j3,6° A 23,861-j1,502 A 

 

V ďalšom kroku sa určí impedancia areálovej siete a jej zvodové prúdy. Opäť sa bude postupovať  

podobne ako v rovniciach (11.12) až (11.14), (11.18) a (11.19). Napätie na odberoch sa 

predpokladá 22,8 kV. Dĺžka káblovej sieti je lFNk = 1,5 km. Parametre pre káblovú sieť 

(22 - AXEKVCEY 1x240 mm2) sú určené z katalógu [2]. Vyrátaná hodnota prúdu, ktorú by 

odoberal areál pri minimálnych odberoch a napájaní z jedného bodu bude  
j3,6

FNfc 23,808 e A 23,861 j1,502 AI − =  = − . 

Účinník celého areálu pri napájaní z jednej strany bude určený rovnicou (11.22): 

  
 

FNfc

FNfc

Real 23,861
cos 0,998

23,808abs
FN

I

I
 = = =  (11.22) 

Následne sa určí veľkosť prúdu tlmivkou. Predpokladá sa, že areál bude kompenzovaný na účinník 

0,95. Aby bolo možné určiť výkon tlmivky, je nutné určiť prúd, pri ktorom bude účinník rovný 

0,95. Následne je potrebné určiť prúd, ktorý bude tiecť z tlmivky. Upraví vzťah medzi účinníkom 

a jalovým prúdom odberu tak, aby vyjadroval hodnotu jalového prúdu. 

3
cos

3

č č

č j č j

I U IP

S I I U I I


 
= = =

   
 

2

2č
j č

cos

 
= − 

 

I
I I


 

Podľa tohto vzťahu sa vytvorí rovnica (11.23) pre prúd, pri ktorom bude areál odoberať výkon pri 

účinníku 0,95. 

 
 

 
2

2
2FNfc 2

j0,95 FNfc

0,95

Real 23,861
Real 23,861 7,843 A

cos 0,95

I
I I



   
= − = − =       

 (11.23) 

Následne sa určí výkon tlmivky nutný k vykompenzovaniu areálovej siete na účinník 0,95 

(rovnica (11.25)). Tento výkon bude určený z rozdielu prúdov pri účinníku 0,95 a pri účinníku, 

ktorý bol vyrátaný (rovnica (11.24)). Výkon tlmivky sa navrhne s minimálne 20% rezervou. 

  ( )tlmivka j0,95 FNfcabs Im 7,843 1,507 6,335 AI I I= − = − =  (11.24) 

 
tlmivka tlmivka n3 1,2 3 6,335 22000 1,2 289,690 kVArQ I U=    =    =  (11.25) 
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11.2 Návrh kompenzačného rozvádzača RQ 

Rozvádzač RQ budú tvorený dvomi poľami. V prvom poli bude prívod z transformátora a riadiaca 

jednotka s napájaním. V druhom poli budú tlmivky a kondenzátory s potrebnými komponentmi. 

Predpokladá sa, že budú použité rozvadzačové skrine AS od firmy Schrack. V programe Sichr boli 

určené skratové pomery v mieste napájania rozvádzača. Počiatočný skratový rázový prúd 

v rozvádzači môže byť maximálne 13,9 kA a nárazový skratový prúd 30,2 kA. Táto hodnota bude 

súčasťou informácií pri objednávke tohto rozvádzača. Rozvádzač RQ bude pozostávať zo skrine 

AS206060-5 (600x2000x600 mm) a skrine AS201060-5 (1000x2000x600 mm). Skriňa široká 

600 mm bude slúžiť ak prívod a skriňa široká 1000 mm ako kompenzačné pole. K tejto zostave 

bude nutné objednať bočné kryty s rozmermi 2000x600 mm [31].V tomto rozvádzači budú 

pospájané všetky kovové časti a privedené na uzemňovaciu svorkovnicu rozvádzača. 

11.2.1 Pole RQ1 

Toto pole bude slúžiť k napájaniu kompenzačného rozvádzača. Bude obsahovať istič, riadiacu 

jednotku a istenie pre napájanie riadiacich obvodov. Istič bol vybraný od firmy OEZ. Pre istenie 

vývodu na transformátor bol vybraný istič Modeion BL1000S, ktorý bude obsahovať motorovú 

spúšť MTV8 s charakteristikou M. Táto charakteristika bola vybraná na základe predpokladu, že 

záťaž je hlavne jalová, hlavne induktívneho charakteru. Popudová hodnota sa nastaví na 909 A. 

Ďalej bude tento istič obsahovať spínací kontakt, ktorý sa zopne v prípade, ak istič vybaví. Tento 

kontakt bude dimenzovaný na pracovné napätie 24 VDC a bude napájaný z rozvádzača 

AXY. V prípade zopnutia sa do riadiaceho systému bude posielať informácia o vypnutí vypínača 

H8322T. Bol vybraný spínací kontakt PS-BLH-2200-Au. Signalizačné kontakty, ku ktorým bude 

pripojená informácia o vybavení ističa budú typu NO. Menovitý prúd tohto kontaktu je približne 

0,01 A. Na tento kontakt sa dá pripojiť prierez kábla 0,5-1 mm2. Istič musí vybaviť v prípade, ak 

sa transformátor preťaží a prehreje sa nad teplotu 160 °C (H111TYT). Tento povel bude udávaný 

zo svorkovnice rozvádzača AXY, kde bude pripojená informácia o výstrahe, že teplota 

transformátora prekročila 160 °C. Operačné napätie bude 24 VDC. Pre túto funkciu bola vybraná 

napäťová spúšť SV-BLD-X024. V prípade, ak táto spúšť zapôsobí, vypínač sa vypne. Táto spúšť 

ma spotrebu maximálne 2 W. Na svorky spúšte je možné pripojiť kábel s maximálnym prierezom 

1 mm2. Kábel, ktorý bude napájať signalizačný a popudový člen ističa bude, spoločný pre istič 

a informácie vedené z elektromeru [43]. Za hlavným ističom budú na zberniciach napojené ističe 

pre napájanie riadiacich obvodov. Informácie medzi  rozvádzačom AXY a ističom bude prenášať 

kábel JYTY 4x1 mm2 [24]. Zapojenie ističa je na Obr. 11.3. 

V poli s ističom bude umiestnená riadiaca jednotka QERP 408. Riadiaca jednotka bude pôsobiť na 

stýkače, ktoré budú zopínať požadované kompenzačné prvky. Riadiaca jednotka bude 

vyhodnocovať veľkosť účinníka získavaného z riadiaceho systému AXY. Ak dôjde k neschopnosti 

kompenzovať, alebo vznikne porucha na riadiacej jednotke, riadiaca jednota zašle informáciu 

o zlyhaní do rozvádzača AXY. 

Pri objednávaní tejto riadiacej jednotky je nutné požadovať od výrobcu, aby mala riadiaca jednotka 

výstup určený ku signalizácii poruchy jednotky. Ďalej je potrebné požadovať, aby vstupy a výstupy 

pre informácie z AXY bol dimenzované na 24 VDC. Prenos informácií medzi riadiacou jednotkou 

a AXY bude zabezpečovať kábel JYTY 7x1 mm2. 
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Obr. 11.3 Pripojenie ističa na riadiaci systém 

Riadiaca jednotka bude kompenzovať účinník na hodnotu 0,95 indukčného charakteru. Ak klesne 

účinník pod túto hodnotu, odopne sa aktívna tlmivka. V prípade potreby iných kompenzačných 

prvkov je možné do rozvádzača RQ pridať ďalšie kompenzačné prvky. Podľa katalógu riadiacej 

jednotky je vhodné použiť pre napájanie istič s popudovou hodnotu 4 A. Pre napájanie riadiacej 

jednotky budú použité káble 2x(1 - CY 1x1,5 mm2). Zaťažiteľnosť tohto kábla je 23 A a teda kábel 

je vyhovujúci [24], [37], [44]. 

Tento regulátor obsahuje 8 výstupných spínacích relé. Z týchto vstupov bude využitých 5 vstupov, 

ktoré budú napájané z 230 VAC. Prepájacie káble budú typu 1 - CY 1,5 mm2. To je prierez kábla, 

ktorý je maximálne možné pripojiť na svorkovnicu riadiacej jednotky. Tieto káble majú 

zaťažiteľnosť 23 A [37]. 

Stýkač na zopínanie kompenzačnej tlmivky má spotrebu cievky 360 VA. Z toho vyplýva, že pri 

napájaní 230 VAC bude cez cievku pretekať prúd 1,6 A. Prepájacie káble a istič sú teda 

vyhovujúce. Cievka stýkača bude zapojená v sérii s rozpínacím kontaktom na tlmivke, ktorý sa 

rozpone pri prehriatí tlmivky. Tento kontakt je dimenzovaný na 230 VAC a 5 A [45], [46].  

Cievka stýkača na zopínanie kondenzátora má spotrebu 165 VA. Prúd, ktorý preteká touto cievkou 

je približne 0,7 A pri 230 VAC. Kondenzátor je chránený hradiacou tlmivkou, ktorá taktiež 

obsahuje tepelnú spúšť. Táto spúšť bude taktiež zapojená v sérii s cievkou stýkača [47]. 

Na istenie napájania riadiacej jednotky a istenia riadiacich obvodov, budú použité modulárne ističe 

od firmy OEZ. Pre napájanie bol zvolený istič typu LTN-4B-1 a  pre chránenie vstupov bol zvolený 

istič typu LTN-8C-1. Jeho vypínacia charakteristika je typu C z dôvodu, že napájané obvody sú 

cievky [36]. Zapojenie riadiacej jednotky je Obr. 11.4. 
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Obr. 11.4 Zapojenie riadiacej jednotky 

11.2.2 Pole RQ2 

V poli RQ2 budú použité tri dekompenzačné tlmivky s výkonom 3x100 kVAr. Označenie týchto 

tlmiviek je TTC 3100130-0004 a sú zapojené do trojuholníka. Tieto tlmivky obsahujú ochranu 

proti prehriatiu. Tými sú teplotné snímače, ktoré je možné napájať 250V/2,5A. Tento snímač 

obsahuje rozpínací kontakt, ktorý rozpína pri prehriatí cievky. Hraničná teplota je 130 °C. Po 

vychladnutí cievky sa kontakt opäť zopne [45]. Tieto snímače budú pôsobiť na kontakty stýkačov 

a budú zapojené v sérii s napájaním stýkačov. Parametre tlmivky sú v Tab. 11.5. 

Tab. 11.5 Parametre kompenzačnej tlmivky [45] 

Popis Označenie Hodnota 

Typ - TTC 3100130-0004 

Kompenzačný výkon QL (kVAr) 100 

Menovitý prúd IQL (A) 144,3 

Indukčnosť LQL (mH) 5,10 

Straty (činné) PQL (W) 1100 

Oteplenie ΔT (K) 80 
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K týmto tlmivkám boli vybrané dva kondenzátory s výkonom 30 kVAr. Tieto kondenzátory budú 

slúžiť k nastaveniu tlmiviek. Kondenzátory sú trojfázové, zapojené do trojuholníka a budú typu 

CSADG 1-0,44/30N [47]. Parametre kondenzátorov sú v Tab. 11.6. K týmto kondenzátorom je 

nutné zvoliť hradiace tlmivky, ktoré obmedzia nežiadúce vplyvy na kondenzátory, ako napríklad 

rezonancia. Sériovým zapojením cievka – kondenzátor sa posunie rezonančná frekvencia obvodu 

mimo oblasť výskytu vyšších harmonických (189 Hz). Pre kondenzátory boli vybrané cievky 

TKA1-30-189/400/440. Tieto tlmivky podobne ako vyššie spomínané tlmivky obsahujú tepelný 

snímač, ktorý rozpína kontakt pri prehriatí tlmivky. Hraničná teplota je taktiež 130 °C [47].  

Tab. 11.6 Parametre kondenzátora [47] 

Popis Označenie Hodnota 

Typ - CSADG 1-0,44/30N 

Kompenzačný výkon QC (kVAr) 30,00 

Menovitý prúd IQC (A) 3x39,4 

Kapacita CQC (μF) 3x164 

Napätie UQC (V) 440 

 

Parametre hradiacich tlmiviek sú v Tab. 11.7. 

Tab. 11.7 Parametre hradiacej tlmivky [47] 

Popis Označenie Hodnota 

Typ - TKA1-30-189/400/440 

Výkon L-C  QH (kVAr) 26,67 

Výkon kondenzátora QC (kVAr) 30,00 

Menovitý prúd IQH (A) 38,5 

Kapacita CN (μF) 3x164,4 

Indukčnosť LQH (mH) 1,44 

Straty (činné) PQL (W) 110 

Pre tlmivky sa odporúča použiť motorový stýkač s nadprúdovým relé. Boli vybrané stýkače typu 

K3-210A00 230VAC od firmy Schrack. Podľa údajov od výrobcu sú tieto stýkače schopné zopínať 

záťaže 110 kW a teda sú vhodné pre tieto tlmivky. Nadprúdové relé budú typu U320/216, podľa 

typu stýkača. Cievka stýkača bude ovládaná napätím 230 VAC. Pre kondenzátory budú použité 

stýkače typu K3-50K00 230VAC od firmy Schrack. Tieto stýkače sú schopné zopínať záťaže 

s výkonmi 33 kVAr a teda vyhovujú tejto záťaži. Cievka stýkača bude taktiež ovládaná napätím 

230VAC. Stýkače boli vyberané podľa typu zaťaženia a stýkače pre kompenzačné tlmivky boli 

navrhované podľa kategória AC3 - spínanie transformátorov. Pre kondenzátory boli navrhované 

stýkače podľa kategórie AC6b - spínanie kondenzátorov [46]. 

Stýkače tlmiviek budú istené tak, aby nedošlo k zvareniu kontaktov. Táto voľba je nutná kvôli 

nadprúdovému relé. Na odistenie tlmivky s touto konfiguráciou stýkačov a nadprúdových relé je 

nutné použiť poistku 250 A/gG [46]. Boli vybrané poistky od firmy OEZ. Poistky s hodnotou typu 

PNA1 250A gG, umiestnené v poistkovom odpínači veľkosti FH1-3. Tento odpínač bude 

obsahovať signalizáciu pretavenia poistky. Označenie tohto odpínača bude FH1-3SL/F [39]. 

Stýkače kondenzátorov budú taktiež chránené proti zvareniu kontaktov. Pre tieto stýkače budú 

použité poistky 50A/gG [46]. Poistky boli vybrané opäť od firmy OEZ. Tieto poistky budú menšie 
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ako boli poistky pri tlmivkách a budú typu PNA000 50A gG. Umiestnené budú v poistkovom 

odpínači FH000-3. Tento odpínač bude taktiež obsahovať signalizáciu pretavenia poistky. Celé 

označenie odpínača bude FH000-3L/T [39]. 

Na prepoj medzi stýkačom a tlmivkou budú slúžiť jednožilové káble 3x(1-YY 4x50 mm2). Jeho 

zaťažiteľnosť na vzduchu je 214 A a je vyššia ako prúd z tlmivky. Tento kábel bol vybraný 

prúdovou rezervou [24]. 

Kondenzátor budú napájať káble 3x(1-CY 4x10 mm2) a majú prúdovú zaťažiteľnosť 73 A. To 

znamená, že kábel vyhovuje, pretože prúd kondenzátora je 39,4 A [37].  

Tieto káble budú použité ku krátkym prepojeniam v rozvádzači, čo znamená, že nie je nutné 

overovať úbytky na týchto kábloch. Prúdová zaťažiteľnosť týchto káblov je s rezervou. 

V rozvádzači budú zbernice 60x10 mm, ktoré je možné zaťažiť prúdom do 1250 A. Budú 

umiestené v zadnej časti rozvádzača, v zbernicových držiakoch, dimenzovaných do In=2100 A. 

Informácie o týchto zberniciach sú v požitej literatúre, odkaz [48]. Zbernice, ktoré budú prepájať 

hlavný istič so zbernicami rozvádzača RQ budú izolované. 

Stýkače a poistkové odpínače tlmiviek budú prichytené na plechu, za ktorým budú zbernice a na 

DIN lište budú prichytené stýkače a poistkové odpínače kondenzátorov. Na Obr. 11.5 je 

predpokladané umiestenie prístrojov v poli RQ1 a RQ2. 
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Obr. 11.5 Vybavenie rozvádzača RQ 

Pripojenie rozvádzača RQ bude zabezpečené káblami 1 - YY 1x240 mm2. Jednu fázu budú viesť 

dva káble tohto typu. Celkovo bude použitých 8 káblov tohto typu [24], ktoré boli overené 

pomocou programu Sichr. 

V rozvádzači RQ bude sieť TN-C-S. Schematické zapojenie rozvádzača RQ je na Obr. 11.6. Do 

rozvádzača RQ je možné ešte pridať kondenzátory. V prípade, ak by sa pridávala ďalšia 

kompenzačná tlmivka, bolo by nutné pre túto tlmivku pridať ďalšie pole do zostavy rozvádzača 

RQ. 
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11.2.3 Transformátor TK3 

Tento transformátor bude slúžiť ku prenosu kompenzačného výkonu z rozvádzača RQ. 

Navrhovaný kompenzačný výkon je 300 kVAr a na prenos tohto výkonu bol navrhnutý 

transformátor s výkonom 630 kVA. Tento výkon stanovil výrobca kompenzačných zariadení ZEZ 

SILKO. Transformátor TK3 bude umiestnený v priestoroch rozvodne NN, preto je nutné, aby bol 

chránený. TK3 bude epoxidový transformátor s krytím minimálne IP20. 

 

Obr. 11.6 Zapojenie rozvádzača RQ 

Tým sa odstráni požiadavka zabezpečiť priestor voči úniku prevádzkových kvapalín, ktoré sú 

nebezpečné pre životné prostredie. Prívody k transformátoru budú zo spodku. Predpokladá sa 

použitie transformátora od firmy Siemens typu GEAFOL. Bol vybraný transformátor 

s špecifikačným číslom 4GB58 64-3HY05-0AA0. Informácie o transformátore sú v Tab. 11.8 [49]. 

Technické údaje o tomto transformátore je možné nájsť v katalógu, ktorý je uvedený v použitej 

literatúre ,odkaz [49]. 

Tab. 11.8 Katalógové údaje vybraného transformátora [49] 

Popis Značenie Hodnota 

Výkon Sn (kVA) 630 

Prevod p 22/0,4 

Napätie nakrátko uk (%) 6 

Prúd na prázdno i0 (%) 0,4 

Straty naprázdno P0 (W) 1 250 

Straty nakrátko Pk (W) 6 800 

Krytie transformátora bude IP 20, kde je možné pridať chladiace ventilátory. Typ krytov bude 

4GB58 64-3DA [50]. Je nutné overiť chladenie transformátora prirodzeným prúdením. V prípade, 

ak chladenie nevyhovuje, je nutné pridať k tomuto transformátoru ventilátory. Bude sa 

predpokladať, že maximálne zaťaženie transformátora je 100 % a maximálna teplota vzduchu, 

ktorý bude nasávaný. Výpočet chladenia bude vychádzať rovníc (11.26) až (11.29) [51]. 
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Parametre vzduchu sú v Tab. 11.9. Parametre vstupného vzduchu  budú mať index 1 v kryte budú 

mať index s a parametre výdychového vzduchu budú mať index 2. 

Tab. 11.9 Parametre pracovného vzduchu pre TK3 

Veličina Parametre vzduchu 

Jednotka Označenie Nasávaný vzduch Vzduch v kryte Výdychový vzduch 

Teplota vzduchu   (°C) 30 35 45 

Vlhkosť vzduchu2 φ (%) 0 

Hustota vzduchu ρ (kg/m3) 1,1649 1,146 1,110 

Špecifické teplo vzduchu
J

1 010 
kg K

c =


. 

Hustota vzduchu bola určená podľa webovej stránky uvedenej v použitej literatúre, odkaz [52]. 

Nákres nasávania a výdychu krytu transformátora na Obr. 11.7. Nasávacia mriežka je na oboch 

stranách krytu, ale druhá strana krytu bude prirazená ku stene, takže sa nepredpokladá, že z tejto 

strany bude prúdiť vzduch. 

1

2

 

Obr. 11.7 Prúdenie vzduchu okolo transformátora TK3 

Predpokladá sa, že transformátor bude schopný pracovať pri využití 100 %. Vzdialenosť medzi 

stredmi mriežok je h = 1,7 m. Gravitačné zrýchlenie sa uvažuje
2

m
9,807

s
g = . Parametre nasávacej 

a výdychovej mriežky sú v Tab. 11.10. 

Tab. 11.10 Parametre mriežok krytu transformátora 

Veličina Parametre mriežok 

Jednotka Označenie Nasávacia mriežka Výdychová mriežka 

Plocha mriežky S (m2) 0,181 1,5 

Priepustnosť mriežky μ (-) 0,8 0,4 

Straty transformátora pri maximálnom zaťažení sa určia podľa rovnice  

 2 2

Z 0 k 1 250 6800 1 8050 WP P P = +  = +  = . (11.26) 

Minimálna nasávacia plocha transformátora je určená podľa rovnice  

                                                 
2 Predpokladá sa, že vzduch bude nasávaný cez filter 
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Z

1min

2 1 1 S 1 1

0,6

( ) 2 ( )
2

P
S

h
c g     


=

 −   −    

. 
(11.27) 

2

1min

0,6 8 050
0,66 m

1,7
1 010 (45 30) 2 (1,1649 1,1460) 9,807 1,1649 0,8

2

S


= =

 −   −    

 

Pre výdychovú mriežku sa rovnica (11.27) upraví pre tento prípad. Upravená rovnica je rovnica 

 
Z

2min

2 1 1 S 2 2

0,6

( ) 2 ( )
2

P
S

h
c g     


=

 −   −    

. 
(11.28) 

2

2min

0,6 8 050
1,35 m

1,7
1 010 (45 30) 2 (1,1649 1,1460) 9,807 1,11 0,4

2

S


= =

 −   −    

 

Hodnoty získané z rovníc (11.27) a (11.28) sa porovnajú s reálnymi plochami a určí sa potrebnosť 

núteného chladenia. Mala by platiť podmienka podľa vzťahu 

 
minx xS S . (11.29) 

Túto podmienku spĺňa výdychová mriežka. Pri nasávacej mriežke táto podmienka nie je splnená a 

preto je nutné, pre tento transformátor, navrhnúť vhodný ventilátor. Predpokladá sa, že tento 

ventilátor sa spustí, ak bude teplota transformátorového jadra vyššia ako 150 °C. Ventilátor bude 

odťahový, čo znamená že, bude na výdychovej mriežke transformátora. Podľa veľkosti nasávacej 

mriežky je nutné určiť ventilátor, ktorý bude dostačujúci pre chladenie transformátora. Tento 

výpočet bude vychádzať z účinného podtlaku (ΔPp), ktorý vytvorí ventilátor v kryte 

transformátora. Z tohto účinného podtlaku sa určí rýchlosť vzduchu pri nasávaní a z rýchlosti sa 

určí prietok vzduchu cez mriežku nasávania(Q1). Keďže kryty nie sú s krytím IP 68, predpokladá 

sa, že do krytu môže byť vzduch nasávaný aj cez iné otvory v kryte. Predpokladá sa, že cez 

nasávaciu mriežku prejde asi 70 % (ηkryt) vydychovaného množstva vzduchu(Q2). 

Rovnica (11.30) pre určenie účinného podtlaku sa implementuje do rovnice (11.27) a následne sa 

vyjadrí vzťah (11.31) pre vyjadrenie účinného podtlaku z veľkosti nasávacej mriežky. 

 
p 1 S( )

2

h
P g  = −    (11.30) 

 
( )

2

Z

p 2 2 2 2

2 1 1 1 1

0,6

( ) 2

P
P

c S   


 =

 −    
 (11.31) 

( )
2

p 2 2 2 2

0,6 8 050
2,1 Pa

1 010 (45 30) 0,8 0,181 2 0,181
P


 = =

 −    
 

Rýchlosť nasávaného vzduchu bude určená podľa rovnice (11.32): 

 
p

1

1

2 2 2,1 m
1,75 

1,1649 s

P
v



 
= = =  (11.32) 

Prietok vzduchu cez nasávaciu mriežku, ktorý je potrebný na chladenie transformátora, je vyjadruje 

 3

1 1 1 1

m
3 600 1,75 0,181 0,8 3 600 = 912,86 

h
Q v S =    =    . (11.33) 
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Prietok vzduchu z výdychovej mriežky bude určený podľa rovnice (11.34): 

 3

1
2

912,86 m
 = 1304 

0,7 hkryt

Q
Q


= =  (11.34) 

Z rovnice (11.34) bolo určené, že pre chladenie transformátora je nutný ventilátor s odťahom 

minimálne 1304 m3/h. Pre túto aplikáciu boli vybrané dva ventilátory s rovnakými parametrami 

typu RAB TURBO 200 [53]. Parametre ventilátora sú v Tab. 11.11. 

Tab. 11.11 Parametre ventilátora [53] 

Popis Značenie Hodnota 

Napätie U (V) 230 

Prúd I (A) 0,26 

Prietok vzduchu Q 
3m

h

 
 
 

 850 

Ochranu transformátora pred prehriatím zabezpečujú PTC termistory - pozistory. Tieto termistory 

menia svoj odpor v závislosti na teplote. Pri zvýšení teploty táto súčiastka zväčší svoju impedanciu. 

Na každom vinutí transformátora je jeden pozistor. Na jednom vinutí transformátora sú dva na sebe 

nezávislé pozistory – 2 stupne. Prvý stupeň (pozistor) zvýši svoju impedanciu pri teplote 150 °C. 

Tento stupeň je signalizačný a taktiež bude spúšťať ventilátory pre chladenie transformátora. 

Druhý stupeň (pozistor) zvýši svoju impedanciu pri teplote 160 °C. Tento stupeň je signalizačný 

a bude popudom pre vypnutie hlavného ističa v rozvádzači RQ.  

Tieto termistory sú pripojené ku kontrolnému relé MSF220K. Napájanie PTC relé bude 

zabezpečené z rozvádzača na kryte transformátora TK3 -RTK3. Ďalej v rozvádzači RTK3 bude 

napájanie ventilátorov, cez stýkač. Bol vybraný 1-pólový polovodičový stýkač pre zopínanie 

ventilátorov. Riadiaci obvod stýkača bude napájaný zo svorky prvého výstražného stupňa relé 

MSF220K. Stýkač bol vybraný od firmy Schrack a jeho označenie je LAS 14302 [46]. Tento stýkač 

bude použitý aj pre zopnutie signalizačného kontaktu, ktorý bude signalizovať 1. stupeň – zvýšenie 

teploty transformátora v rozvádzači AXY. Druhý stupeň bude signalizovaný priamo z kontrolného 

relé. Do rozvádzača AXY bude z rozvádzača RTK3 viesť kábel JYTY 4x1 mm2. Napájanie 

kontrolného relé bude pomocou káblu 1-CYKY 3x1,5 mm2. Kontrolné relé má spotrebu približne 

2 VA a bude istené ističom LTN-0,3C-1. Ventilátory budú chránené ističom LTN-10C-1. Prepájací 

kábel medzi ventilátormi a ističom bude 1-CYKY 3x2,5 mm2. Všetky neživé kovové časti v tomto 

RTK3 a neživé časti krytov transformátora, aj samotného transformátora, budú pospájané a 

privedené na uzemňovaciu svorkovnicu krytu transformátora TK3. [24], [36], [49]. Na Obr. 11.8 

je navrhnutý kryt transformátora TK3 a na Obr. 11.9 je schéma zapojenia rozvádzača RTK3. 
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Obr. 11.8 Kryt transformátora TK3 
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Obr. 11.9 Zapojenie rozvádzača RTK3 

11.3 Umiestnenie kompenzácie 

Táto podkapitola sa bude venovať umiestneniu súčastí kompenzácie do vstupných trafostaníc. 

Návrh kompenzácie popísaný vyššie, sa prispôsoboval hlavne trafostanici TS1. Nákres 

rozmiestnenia kompenzačných zariadení v trafostanici TS1 je v Prílohe č.4. Je potrebné správne 

umiestniť kompenzáciu a prispôsobiť ju súčasným podmienkam v trafostanici TS5 a k rozvádzaču 

VN pridať ďalšie transformátorové pole. Návrh poistky a prepájacieho kábla ostane rovnaký ako v 

TS1. Kábel je možné použiť, pretože v trafostanici TS5 sú nižšie skratové pomery ako 

file:///C:/Users/Filip/Desktop/skola/DP/Diplomovka/Prílohy/Príloha%20č.4.pdf
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v trafostanici TS1. Rozvádzač VN v trafostanici TS5 je od firmy Siemens typ 8DH10. Tento typ 

rozvádzača už nie je bežne dostupný a nie je možné ho kombinovať s novším, napr. 8DJH. Preto 

je nutné požiadať výrobcu, aby skonštruoval požadované pole tohto typu rozvádzača. 

Transformátorové pole pre tento typ rozvádzača je označované ako TR. V tomto poli bude poistka 

s hodnotou 31,5 A [54]. Podľa informácií od personálu energetiky FN a katalógu tohto rozvádzača 

bolo vytvorené zapojenie tohto rozvádzača a bolo k nemu pridané nové transformátorové              

pole – naznačené červenou farbou. Na Obr. 11.10 je nakreslená zostava rozvádzača VN v TS5 

s novým transformátorovým poľom TR1. 

 

Obr. 11.10 Zostava rozvádzača VN v TS5 

V trafostanici TS5 ešte nie je osadený rozvádzač diaľkovej komunikácie AXY. Preto vývody, ktoré 

boli vedené do rozvádzača AXY v návrhu kompenzačného rozvádzača a v návrhu transformátora 

TK3, budú pripravené, ale nepripojené. Pokyn k vybaveniu ističa od transformátora (H111TYT) 

bude napojený mimo stýkač, priamo z kontrolného relé. Ovládacie napätie bude 230 VAC. 

Napäťová spúšť, ktorá je použitá v návrhu vypínača BL1000S bude v trafostanici TS5 typu SV-

BHD-X230. Táto spúšť je vhodná pre napätie 230 VAC [43]. Informácie o účinníku budú 

z obchodného merania prenášané cez súčasný optooddeľovač. Z tohto optooddeľovača sú 

informácie o meraní zasielané do trafostanice TS3. K tejto komunikácii budú pripojené vstupy 

17,18,19 z riadiacej jednoty QERP. Je nutné prispôsobiť vstupy riadiacej jednotky QERP pre 

signalizačné napätie z výstupu optooddeľovača v TS5. V Prílohe č.6 je pôdorys trafostanice TS5. 

Súčasné zariadenia sú čiernej farby, nové zariadenia červenej farby. Nové zariadenia TS5 sa pripoja 

na súčasné uzemňovacie svorky v trafostanici TS5. 

 

file:///C:/Users/Filip/Desktop/skola/DP/Diplomovka/Prílohy/Príloha%20č.6.pdf
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11.4 Iné spôsoby kompenzovania areálovej siete 

Okrem riešenia popísaného vyššie, autor zvažoval aj riešenie kompenzácie účinníka areálovej 

siete priamo v odberných trafostaniciach. Súčasné kompenzačné polia sú osadené iba 

kondenzátormi. Pri tomto spôsobe kompenzovania by bolo nutné do každého kompenzačného 

rozvádzača pridať kompenzačné tlmivky, prípadne vymeniť riadiacu jednotku. Druhý spôsob  

riešenia kompenzácie má 2 varianty. 

Podľa prvého zvažovaného variantu, by riadiace jednotky kompenzačných polí boli riadené 

z riadiaceho systému AXY. V prípade, ak by účinník vo vstupných bodoch bol iný ako 

v dovolených medziach, riadiaci systém by vysielal signál pre každé kompenzačné pole. Určil 

by účinník, na ktorý by museli kompenzačné rozvádzače, ktoré by boli pripojené k danému 

vstupnému bodu kompenzovať, aby sa účinník vo vstupnom bode udržal v určených medziach. 

V prípade výpadku jedného kompenzátora, by vysielal signál ostatným kompenzátorom o 

zmene účinníka, aby bol účinník vo vstupnom bode v určených medziach. Systém riadenia by 

vyhodnocoval zmeny v konfigurácii siete a podľa týchto zmien by určoval kompenzátorom ich 

príslušnosť k napájacím bodom. Ďalej by systém vyhrocoval minimálny možný účinník, ktorý 

by pri aktuálnom odbere z trafostanice bol schopný dosiahnuť  kompenzačný rozvádzač, inými 

slovami, vyhodnocoval by si kompenzačnú rezervu v jednotlivých trafostaniciach. Princíp 

riadenia kompenzačných jednotiek z riadiaceho systému by vychádzal z princípu MASTER -

SLAVE. Master je riadiaci systém a Slave sú riadiace jednotky v kompenzačných poliach. 

Tento variant by vyžadoval zmenu riadiaceho systému, ktorý je aktuálne používaný v areáli 

FN. Táto podmienka sa považuje za najväčšiu nevýhodu tohto riešenia z dôvodu, že okrem 

zmeny riadiaceho systému by bolo nutné zmeniť typ komunikácie po areáli a taktiež zmeniť 

návrh rozvádzačov AXY a aj ich súčasné prevedenie prispôsobiť novému riadiacemu systému. 

Ďalej by bolo nutné nastaviť v tomto kompenzačnom riadení minimálny účinník, ktorý by 

nepreťažoval sieť, prípadne by neovplyvňoval odbery. Ďalšia nevýhoda tohto variantu je, že 

v prípade výpadku riadiaceho systému, nie je možné kompenzovať účinník vo vstupnom bode. 

Výhodou tohto variantu je, že riadiace jednotky môžu ostať pôvodného typu. 

Druhý zvažovaný variant by vychádzal zo vzájomnej komunikácie kompenzačných polí. Za 

základný prevádzkový stav by bola považovaná činnosť kompenzačných polí nezávisle na 

sebe. Každá kompenzačná jednotka by vyhodnocovala merané údaje o účinníku z vlastných 

odberov a podľa toho by kompenzovala. Okrem toho by boli kompenzačné jednotky medzi 

sebou prepojené a zároveň by prijímali informácie o účinníku z oboch napájacích bodov 

areálovej siete. Okrem toho, by prijímali informácie o stave výkonových vypínačov z každej 

trafostanice a podľa toho, by vyhodnocovali z akého vstupného bodu sú napájané a s ktorými 

kompenzačnými poľami sú v paralelnej spolupráci. Každá jednotka by musela mať nastavenú 

minimálnu hodnotu účinníka, pod ktorú nemôže kompenzovať. Ďalej by tieto jednotky 

vyhodnocovali zaťaženie transformátorov, cez ktoré by boli pripojené k areálovej sieti FN. 

Zmenu účinníka vo vstupných bodoch by mali primárne na starosti kompenzačné rozvádzače 

vo vstupných trafostaniciach a ostatné kompenzačné rozvádzače by kompenzovali na 

nastavenú hodnotu účinníka. V prípade, ak by došlo k nemožnosti kompenzovať účinník na 

požadovanú hodnotu, tak by riadiaca jednotka zaslala informáciu o neschopnosti kompenzovať 

do ostatných riadiacich jednotiek. Tieto riadiace jednotky by vyhodnotili svoju príslušnosť 

k napájacím bodom a tie, ktoré by boli napájané z toho istého bodu ako kompenzačný 
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rozvádzač s poruchou, by začali medzi sebou komunikovať. Kompenzačný rozvádzač, ktorý 

by bol najbližšie, by začal vyhodnocovať stav účinníka z fakturačného merania a začal by 

kompenzovať na základe účinníka  z fakturačného merania a zároveň by, ale sledoval hodnotu 

účinníka svojich odberov. Ostatné kompenzačné rozvádzače pripojené z tohto prípojného 

bodu, by kompenzovali opäť svoje odbery v nastavených medziach účinníka. V tomto variante 

existuje možnosť, že by sa kompenzačné pole dostalo na hranicu svojich kompenzačných 

možností, buď z pohľadu vybavenia rozvádzača kompenzačnými komponentami, alebo 

z pohľadu nastavenej minimálnej hodnoty účinníka pri svojich odberoch. V tomto prípade by 

táto riadiaca jednotka zaslala informáciu ostatným kompenzačným poliam, že nie je schopná 

dokompenzovať účinník na požadovanú hodnotu vo vstupnom bode. Opäť by riadiace jednotky 

vyhodnotili svoju príslušnosť ku vstupným bodom siete VN. Následne by reagovala jednotka, 

ktorá je najbližšie tej, ktorá je na hrane svojich kompenzačných možností. Táto jednotka by 

taktiež sledovala svoj účinník v odberných miestach. Ostatné kompenzačné jednotky by opäť 

vyhodnocovali iba svoj účinník. Ak by sa počas tohto stavu zmenil odber z trafostanice, kde je 

kompenzačná jednotka na hranici svojich kompenzačných možností, určí si hodnotu svojho 

rezervného kompenzačného výkonu a v prípade, ak tento výkon bude dostačujúci na 

vykompenzovanie účinníka vo vstupnom bode, zašle informáciu o  svojej schopnosti 

kompenzovať do areálovej siete. Riadiace jednotky, ktoré kompenzujú na základe účinníka z 

tohto vstupného bodu, ukončia kompenzáciu na základe hodnôt z fakturačného merania a 

začnú opäť kompenzovať svoje odbery na nastavenú hodnotu. Tento variant oproti 

predchádzajúcemu variantu nemá žiadny nadradený riadiaci systém. Výhodnou oproti 

predchádzajúcemu variantu je, že nie je nutné rozširovať riadiaci systém areálu a riadiace 

jednotky komunikujú po svojej vlastnej linke. V prípade, ak vypadne komunikačná linka tak 

kompenzačné polia ďalej kompenzujú svoje odbery bez zmeny. Kompenzačné rozvádzače vo 

vstupných bodoch taktiež ďalej kompenzujú aj podľa informácií z fakturačného merania. 

Ďalšia výhoda je, že vo vstupných bodoch kompenzujú primárne kompenzačné polia vo 

vstupných bodoch. Nevýhoda tohto variantu je, že riadiaca jednotka musí byť schopná 

vyhodnotiť veľké množstvo dát. Pre túto aplikáciu by nebolo možné použiť bežnú riadiacu 

jednotku (NOVAR, QERP), ale najskôr sofistikované PLC zariadenia, ktoré potrebujú riadiaci 

program. 
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12 PREDPOKLADANÝ ROZVOJ AREÁLOVEJ SIETE FN 

Predpokladá sa, že v budúcnosti v areáli prebehnú ďalšie rekonštrukcie. Tie budú zamerané na 

rekonštrukciu NN rozvádzačov v trafostanici TS4, kompletnú rekonštrukciu trafostanice TS3, 

vytvorenie novej trafostanice TS6, zo súčasných stanovíšť transformátorov TM6 a TM7, ktoré sú 

vysunuté z trafostanice TS3 a rekonštrukciu TS5. Do každej z týchto trafostaníc bude osadený 

rozvádzač diaľkovej komunikácie AXY. Predpokladá sa, že tieto rozvádzače budú v budúcnosti 

okrem zberu informácií o trafostanici, schopné prenášať signály z diaľkovej komunikácie. Taktiež 

sa predpokladá, že areálová sieť bude do istej miery autonómna. To znamená, že pri poruche na 

jednej trase, dokáže riadiaca logika okrem vypnutia poruchy aj prekonfigurovať zapojenie siete 

tak, aby odpojila chybné vedenie a pri tom neobmedzila dodávku do odberných miest. Taktiež sa 

predpokladá, že ak bude nutné premanipulovať odbery v trafostanici na druhý transformátor, 

z dôvodu poruchy na transformátore, riadiaca logika to zabezpečí okamžite a bez výpadku. 

Prípadne, ak bude nutné zvýšiť dodávaný výkon, pripne druhý transformátor a rozpone pozdĺžne 

delenie v rozvádzači NN. Ďalej sa predpokladá, že v prípade vybavenia ističa v NN rozvádzači, 

alebo vypínača vo VN rozvádzači, bude personál schopný zapnúť tento istič, alebo vypínač cez 

tento riadiaci a komunikačný systém. Predpokladá sa, že do tohto systému budú zasielané aj 

informácie o prúdoch odobrených z transformátorov. Dnešné výkonové ističe sú schopné merať 

prúd, ktorý cez nich preteká a taktiež sú schopné tieto informácie zasielať nadradenému riadiacemu 

systému. Ďalej sa predpokladá, že tieto zariadenia bude možné ovládať aj manuálne z miesta. 
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13 ZÁVER 

Táto diplomová práca sa zaoberá komplexným riešením havarijného stavu areálovej siete VN vo 

Fakultnej nemocnici Brno. Ďalej sa zaoberá riešením prechodového stavu pri rekonštrukcii jednej 

zo vstupných trafostaníc, rekonštrukciou tejto trafostanice a návrhom kompenzácie areálovej siete. 

Bolo nutné stanoviť harmonogram rekonštrukcií areálu. Návrh rekonštrukcií vychádzal zo 

súčasného stavu, ktorý je popísaný v kapitole 2. Tento návrh bol vypracovaný podľa požiadaviek 

investora a konzultácií s personálom energetiky FN. Rekonštrukcia bola rozdelená do viacerých 

etáp, kde v I. etape dôjde k výmene káblového vedenia v areáli FN, v II. etape dôjde k rekonštrukcii 

vstupnej trafostanice a v III. etape dôjde k osadeniu kompenzácie. Tieto etapy sú popísané 

v kapitole 4. 

Podľa návrhu v tejto diplomovej práce, budú nové káble VN viesť v pôvodných trasách. Uloženie 

nových káblov je v súlade s platnými normami. Uloženie káblov je v kapitole 5. Prierezy káblov 

boli navrhnuté na základe skratových pomerov vo vstupných bodoch areálovej siete. Určenie 

skratových pomerov je v kapitole 6. Ďalej sa pri týchto kábloch určila ich zaťažiteľnosť, ktorá je 

vyhodnotená v kapitole 8. Predpokladané zaťaženie káblov vychádzala zo znalosti prúdov, ktoré 

odoberajú trafostanice v areáli FN. Meranie bolo uskutočnené v jesenných mesiacoch, čiže by 

nebolo možné určiť úplné zaťaženie káblovej siete. Taktiež nebolo možné osadiť meranie do 

rozvádzačov, kde boli odberové prúdy vyššie ako 1000 A. Hodnoty týchto odberov a odberov, 

ktoré sú závislé na ročnom období, boli stanovené informáciami od personálu energetiky FN. 

Predpokladanie spotreby v areáli FN sú v kapitole 7.  

Táto práca sa zaoberá rekonštrukciou vstupnej trafostanice TS1. Odbery v tejto trafostanici nie je 

možné vypnúť, pretože napájajú dôležité obvody z hľadiska fungovania nemocnice. Preto je nutné, 

počas rekonštrukcie rozvádzača VN v trafostanici TS1, zabezpečiť dodávku energie napájaným 

obvodom. Táto dodávka sa zabezpečí dočasnou rozvodňou VN, ktorá bude napájať jeden 

z transformátorov v trafostanici TS1. Dočasná rozvodňa VN bude stáť mimo rekonštruovaný 

objekt a jej návrh je v kapitole 9. Návrh novej rozvodne VN v TS1 je v kapitole 10. Táto kapitola 

obsahuje návrh stavebných úprav trafostanice, nového rozvádzača VN a zariadení, ktoré sú v tejto 

rozvodni požadované. 

V kapitole 11 je opísaný návrh kompenzácie nežiadúceho jalového výkonu vo vstupných bodoch 

areálovej siete. V tomto návrhu je taktiež zahrnutý spôsob kompenzácie a pripojenie 

kompenzátorov k rozvádzaču VN. Tento návrh bol primárne vytváraný pre trafostanicu TS1, ale 

tak,  aby ho bolo možné použiť aj v trafostanici TS5. V podkapitole 11.3 je návrh kompenzácie 

upravený pre trafostanicu TS5. Táto trafostanica by mala prejsť rekonštrukciou v najbližších 

rokoch. Je nutné zvážiť, či je vhodné v momentálnej dobe pridávať nové zariadenia do trafostanice 

TS5, ak má prejsť rekonštrukciou. V súčasnej dobe prevádzkovateľ areálovej siete neplatí poplatky 

za nedodržanie účinníka. Pri vytváraní riešenia kompenzácie, autor zvažoval aj iné riešenie 

kompenzovania nežiadúceho kapacitného výkonu. Predpokladaná logika tohto  riešenia je 

v podkapitole 11.4.  

Predpokladá sa, že reálny návrh týchto rekonštrukcií bude vychádzať z tejto diplomovej práce. Po 

dokončení rekonštrukcie TS1 sa v areáli budú  realizovať ďalšie práce. V kapitole 12 autor popisuje 

predpokladané rekonštrukcie a budúci stav areálu z hľadiska energetiky. 
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