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Abstrakt: 
 
Diplomová práce se zabývá návrhem nevýbušného elektrického rozvaděče                   

pro napájení pohonů pluhové soupravy v uhelných dolech. V úvodních částech práce je 
uvedena specifikace důlních prostředí, jejich rozdělení a požadavky na použité přístroje.             
Na základě těchto požadavků a zadaných parametrů napájecí sítě s izolovaným uzlem práce 
popisuje a zdůvodňuje výběr jednotlivých komponentů a přístrojů. Dále se  
v diplomové práci zabývám dimenzováním proudovodné dráhy. Výstupem diplomové práce 
je schéma elektrického zapojení rozvaděče a výpočet tepelných poměrů uvnitř rozvaděče. 

 
Klíčová slova: 
 Nevýbušné elektrické zařízení, důlní rozvaděč, vakuový stykač, odpojovač, 

nadproudová ochrana, síť s izolovaným uzlem, celistvost zemního vodiče, teplota, tepelná síť. 
 
 
Abstract 
 
This thesis deals with system design of explosion-proof electrical switchboard for 

power drive plow kit in coal mines. In the beginning part is given specification mining 
environment, their distribution and requirements for used machines. Based on these 
requirements and given parameters supply network with isolated node, this thesis describing 
and  substantiates selection individual components and machines. Onwards this thesis deals 
dimension of current line. Output of this thesis is an switchboard electrical diagram and 
calculation of the thermal conditions inside the switchboard.  

 
 
 
Keywords 
explosion-proof electrical equipment, mine switchboard, vacuum contactor, switcher-

off, overcurrent protection, network with isolated node, integrity of natural conductors, 
temperature, thermal network 
 
 
 
 
 
 



  
 

Seznam použitých symbolů  
 
A plocha rozhraní       (m2) 
K součinitel prostupu tepla     (W m-2 K-1) 
EZ emisivita (jednotka pro černé těleso)    (-) 
IB je proud odběrného zařízení     (A) 
In je jmenovitý proud jistícího prvku    (A) 
Iz je dovolené proudové zatížení kabelu    (A) 
K součinitel přiřazení jistícího prvku    (-) 
P plocha        (m2) 
P povrch vodiče, ze kterého přestupuje teplo do okolí  (m2) 
Pin  elektrický výkon vstupující do rozvaděče   (W) 
Pd  ztrátový výkon vnitřního vybavení rozvaděče   (W) 
Pout elektrický výkon, vystupující z rozvaděče   (W) 
Q tok tepla       (W) 
S průřez vodiče       (mm2) 
V objem vodiče       (m3) 
C měrné objemové teplo materiálu vodiče    (Wsm-3K-1) 
q tepelné ztráty v jednotce objemu    (Wm-3) 
t čas        (s) 
α0 součinitel přestupu tepla     (Wm-2K-1) 
Θ teplota        (K) 

τ Časová konstanta vodiče      (s) 
υ  oteplení        (K) 
υi teplota vnitřního prostředí     (°C) 
υc teplota vnějšího prostředí     (°C) 
υi vnitřní teplota       (°C) 
υe vnější teplota       (°C) 
υip teplota vnitřního povrchu krytu     (°C) 
υc teplota vnějšího povrchu krytu     (°C) 

Φ tepelný tok       (W) 
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Úvod 
Tato diplomová práce se zabývá návrhem důlního nevýbušného rozvaděče  

pro napájení elektrických pohonů dobývací pluhové soupravy. Spínání pohonů pluhové 
soupravy se od spínání jiných důlních strojů liší zejména tím, že je zapotřebí reverzačního 
provozu všech elektrických pohonů. Zapojením se tedy jedná o provedení rozvaděče, 
speciálně navrženého pro toto použití. Spínací přístroje rozvaděče jsou v provozu velmi 
namáhané, zejména z důvodů velmi častého spínání a reverzace změny otáček elektromotorů. 
Tyto skutečnosti bude nutné zohlednit při výběru komponentů, zejména silových obvodů. 
Další skutečností je, že rozvaděč má být navržen pro rozvodnou síť 1000 V. Tato napěťová 
hladina je většinou výrobců značně opomíjena.  

Tato práce dále pojednává o návrhu dimenzování proudovodné dráhy a tepelných 
poměrů uvnitř rozvaděče. Tepelné ztráty jsou doprovodným jevem každého rozvaděče. Jejich 
příčinou je ztrátový výkon proudových obvodů, vyvolaných průchodem elektrického proudu. 
Důsledkem je pak nárůst teploty jednotlivých elementů proudovodné dráhy. 

 V dalších částech je pak řešen návrh samotného zapojení uvnitř rozvaděče silových  
a ovládacích komponentů. 

Výsledkem diplomové práce je návrh elektrického zapojení rozvaděče včetně výpočtu 
tepelných poměrů. 
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1. Technické požadavky na důlní nevýbušný elektrický rozvaděč 
 

Prostředí s nebezpečím výbuchu klade zvýšené požadavky na vlastnosti elektrických 
zařízení. Jejich smyslem je, aby elektrické zařízení bylo vyrobeno tak, aby se nemohlo stát 
potencionálním zdrojem výbuchu a požáru. Podle způsobu, jakým je splnění těchto 
požadavků dosaženo, se rozlišují různá konstrukční provedení elektrických zařízení, která 
jsou založená na různých principech ochrany před nebezpečím výbuchu. 

Ne každý zvolený princip ochrany a tím i jeho provedení je vhodný do každého 
prostředí. Musí být rozlišeno, zda jde o plynné nebo prašné prostředí s nebezpečím výbuchu. 
Prostředí, do kterého je  elektrické zařízení určeno, je zakódováno v označení každého 
výrobku určeného do prostředí s nebezpečím výbuchu. 
 
1.1 Klasifikace zařízení 
 
Skupina zařízení I. Kategorie M1. 
 

Do této kategorie patří zařízení, která jsou konstruovaná a doplňkově vybavená 
speciálními ochrannými prostředky tak, aby zařízení bylo schopno provozu ve shodě 
s provozními parametry stanovenými výrobcem a zajišťovalo velmi vysokou úroveň ochrany. 

Zařízení této kategorie jsou určena pro použití v podzemních částech dolů  
a povrchových instalacích částí těchto dolů, které jsou ohroženy metanem nebo hořlavým 
prachem. Na zařízení této kategorie se vyžaduje, aby zůstalo funkční i v případě výjimečných 
událostí ve vztahu k zařízení, v přítomnosti výbušné atmosféry a aby se vyznačovalo 
takovými prostředky ochrany proti výbuchu, že: 
 
a) V případě poruchy jednoho z použitých prostředků zajišťuje dostatečnou úroveň 
bezpečnosti alespoň ještě jeden další nezávislý prostředek ochrany.  
 
b) V případě vzniku dvou vzájemně nezávislých poruch je zajištěna dostatečná úroveň 
bezpečnosti. 
 
Skupina zařízení I. Kategorie M2. 
 

Zahrnuje zařízení, která jsou konstruovaná tak, aby zařízení bylo schopné provozu  
ve shodě s provozními parametry stanovenými výrobcem a zajišťovalo vysokou úroveň 
ochrany. 
 

Zařízení této kategorie jsou určená pro použití v podzemních částech dolů  
a povrchových instalací těchto dolů, kde je pravděpodobnost vzniku ohrožení metanem nebo 
hořlavým prachem. U těchto zařízení se předpokládá, že v případě vzniku výbušné atmosféry 
budou vypnuta. 
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Ochranné prostředky pro zařízení této kategorie zajišťují dostatečnou úroveň ochrany 
v normálním provozu a také v případě těžších provozních podmínek vznikajících zejména 
hrubým zacházením a změnami okolního prostředí. 
 
Skupina zařízení II. Kategorie 1. 
 

V této kategorie jsou zařazena zařízení, která jsou konstruována tak, aby zařízení bylo 
schopno provozu ve shodě s provozními hodnotami stanovenými výrobcem  
a zajišťovalo velmi vysokou úroveň ochrany. 

Zařízení této kategorie jsou určená pro použití v prostorech, ve kterých je výbušná 
atmosféra vytvořená plyny, párami, mlhami nebo prachovzdušnou směsí přítomna trvale,  
po dlouhou dobu, nebo často. 

Zařízení této kategorie musí zajišťovat dostatečnou úroveň ochrany i v případě 
výjimečných událostí ve vztahu k zařízení, v přítomnosti výbušné atmosféry a vyznačuje  
se takovými prostředky ochrany proti výbuchu, že: 
 
a) V případě poruchy jednoho z použitých prostředků zajišťuje dostatečnou úroveň 
bezpečnosti alespoň ještě jeden další nezávislý prostředek ochrany. 
 
b) V případě vzniku dvou vzájemně nezávislých poruch je zajištěna dostatečná úroveň 
bezpečnosti. 
 
Skupina zařízení II. Kategorie 2. 
 

Zahrnuje zařízení, která jsou konstruovaná tak, aby zařízení bylo schopno provozu  
ve shodě s provozními parametry stanovenými výrobcem a zajišťovalo vysokou úroveň 
ochrany. 

Zařízení této kategorie jsou určena pro použití v prostorech, ve kterých je vznik 
výbušné atmosféry vytvořené plyny, párami, mlhami nebo prachovzdušnou směsí 
pravděpodobný. 

Ochranné prostředky pro zařízení této kategorie zajišťují dostatečnou úroveň ochrany  
i v případě často vznikajících poruch nebo selhání zařízení, se kterými se musí běžně počítat. 
 
Skupina zařízení II. Kategorie 3. 
 

Zahrnuje zařízení, která jsou konstruovaná tak, aby zařízení bylo schopno provozu  
ve shodě s provozními parametry stanovenými výrobcem a zajišťovalo normální úroveň 
ochrany.  

Zařízení této kategorie jsou určena pro použití v prostorech, kde není pravděpodobný 
vznik výbušné atmosféry vytvořený plyny, párami, mlhami nebo prachovzdušnou směsí. 
Pokud výbušná atmosféra vznikne, bude přítomna pouze zřídka a pouze po krátké časové 
období. 
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Konstrukce zařízení této kategorie zajišťuje dostatečnou úroveň bezpečnosti při 
normálním provozu. 

1.2. Klasifikace prostředí 
 

K tomu, aby došlo k výbuchu nebo zapálení výbušné nebo hořlavé směsi, musí být 
tato směs na konkrétním místě přítomná v nadkritické koncentraci a množství. Inicializačním 
impulsem pak může být kterákoliv z řady příčin: 

 
- povrchová část elektrického nebo jiného zařízení s teplotou vyšší než bezpečnou, 
- elektricky nebo mechanicky vyvolané jiskření, 
- rozžhavené části zařízení, 
- plameny nebo horké plyny, 
- elektrostatická elektřina, 
- úder blesku, 
- elektromagnetické pole, 
- ultrazvuk, 
- adiabatická komprese, 
- proudící plyny a chemické reakce. 

 
Prostředí s výbušnou atmosférou vytvořenou plyny, párami nebo mlhami. 
 
ZONE 0 

Prostředí v prostorech, ve kterých je výbušná atmosféra vytvořená plyny, párami nebo 
mlhami přítomna trvale, po dlouhou dobu nebo často. 
 
ZONE 1 

Prostředí v prostorech, ve kterých je za běžného provozu vznik výbušné atmosféry 
vytvořené plyny, párami nebo mlhami pravděpodobný. 
 
ZONE 2 

Prostředí v prostorech, ve kterých za běžného provozu není pravděpodobný vznik 
výbušné atmosféry vytvořené plyny, párami nebo mlhami. Pokud výbušná atmosféra vznikne, 
bude přítomna pouze zřídka a pouze po krátké časové období. Prostředí s výbušnou 
atmosférou vytvořenou prachovzdušnou směsí hořlavého prachu 
 
ZONE 20 

Prostředí v prostorech, ve kterých je výbušná atmosféra vytvořená prachovzdušnou 
směsí hořlavého prachu přítomna trvale, po dlouhou dobu nebo často. 
 
ZONE 21 

Prostředí v prostorech, ve kterých je za běžného provozu vznik výbušné atmosféry 
vytvořené oblakem prachovzdušné směsi hořlavého prachu pravděpodobný. 
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ZONE 22 
Prostředí v prostorech, ve kterých za běžného provozu není pravděpodobný vznik 

výbušné atmosféry vytvořené oblakem prachovzdušné směsi hořlavého prachu. Pokud 
výbušná atmosféra vznikne, bude přítomna pouze zřídka a pouze po krátké časové období. 
 
1.3 Teplotní třídy 
 
Skupina zařízení I. 
 
Ve skupině zařízení I. jsou na rozdíl od skupiny II. přípustné pouze dvě teploty: 
150 °C pro místa, na kterých se může usazovat uhelný prach ve vrstvě, 
450 °C pro místa, u kterých je vyloučená možnost usazování vrstvy uhelného prachu 
(prachotěsně utěsněné prostory). 
 
Skupina zařízení II. 
 
Pro skupinu zařízení II. jsou pro všechny druhy ochran před nebezpečím výbuchu pevně 
definované teplotní třídy viz tab. 1, které stanovují maximální přípustnou povrchovou teplotu 
zařízení. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabulka č.1: Rozdělení teplotních tříd. 
 

Provozovatel při výběru, resp. projektant při dimenzování zařízení musí nejprve 
provést klasifikaci prostředí a v prostředí s nebezpečím výbuchu zohlednit: 
 
- v ZONE 0 ÷ 2 zápalnou teplotu plynů, par nebo mlh viz tab. č. 2, 
- v ZONE 20 ÷ 22 zápalnou teplotu prachovzdušné směsi a mezní teplotu pro vznik doutnání 
usazeného prachu viz tab. č. 3. 
 

1.4 Druhy provedení elektrických zařízení pro ZONE 1 a 2 
 

Zařízení určená do prostředí s nebezpečím výbuchu musí být obecně provedena tak, že 
za chodu nesmí zapálit žádnou hořlavou směs, resp. iniciovat výbuch. To lze splnit různými 
způsoby: 

Teplotní třída Povrchová teplota 
T1 450°C 
T2 300°C 
T3 200°C 
T4 135°C 
T5 100°C 
T6 85°C 
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- uzavřením dílů zařízení, které mohou dosáhnout zápalné teploty, resp. iniciovat výbuch,  
do tlakově odolného závěru, který při iniciaci výbuchu uvnitř závěru, resp. zapálení směsi 
zabrání jejich přenesení mimo prostor přesně definovaný závěrem, 

- konstrukcí a technologickými opatřeními, která vyloučí možnost vzniku zápalné teploty, 
- konstrukcí a technologickými opatřeními, která vyloučí možnost inicializace výbuchu, 
- uzavřením dílů zařízení, které mohou dosáhnout zápalné teploty, resp. iniciovat výbuch,  

do závěru, který bude profukován nekontaminovaným médiem, které zabrání nahromadění 
par a plynů a dosažení koncentrace, při níž by mohly explodovat, resp. být zapáleny, 

- velikost energie v proudových obvodech je omezena tak, že k iniciaci výbuchu, resp. 
dosažení zápalné teploty je vyloučené. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabulka č.2: Příklady plynů a jejich zápalných teplot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka č.3: Příklady prachů a jejich zápalných teplot TZ a mezních teplot pro vznik doutnání 

TD. 
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Tam, kde je to smysluplné, lze použité způsoby ochrany i kombinovat. To znamená, 
že na části zařízení lze použít jeden princip ochrany a na jiné, kde je to výhodnější, použít 
jiný. Označení principu ochrany na zařízení musí potom obsahovat všechny použité typy 
způsobů ochrany. Obecné požadavky na zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu definuje 
ČSN EN 60 079-0.  

K hlavním obecným požadavkům vyplývajícím z této normy pro zařízení určené  
do prostředí s nebezpečím výbuchu patří: 
- pokud je požadavek na jiný rozsah teploty okolí než standardní -20 °C ÷ + 40 °C, musí být 

za číslem certifikátu shody uvedeno X a ve speciálních podmínkách použití  
v certifikátu uveden skutečný teplotní rozsah, 

- ve skříňce svorkovnice musí být v blízkosti ostatních připojovacích svorek svorka  
pro připojení uzemňovacího vodiče nebo vodiče pro vzájemné pospojování, 

- pokud je ve skříňce svorkovnice připojen ochranný vodič, musí být všechny kovové části 
kostry s tímto bodem spojeny, aby nemohlo dojít ke vzniku potenciálového rozdílu, 

- části motorů a oběžná kola ventilátorů ze slitin obsahujících hořčík nesmí obsahovat víc než 
6 % hořčíku, 

- mezera mezi oběžným kolem ventilátoru a krytem ventilátoru nesmí být méně než 1/100 
průměru ventilátoru, minimálně však 1 mm, 

- oběžná kola ventilátorů s obvodovou rychlostí nad 50 m/s musí mít izolační odpor menší 
než 1 GΩ, 

- díly kostry a kryt ventilátoru musí bez deformace vydržet rázovou zkoušku energií 7 J, aniž 
by zkouška měla vliv na funkční vlastnosti zvoleného principu ochrany před nebezpečím 
výbuchu. Kryt ventilátoru se nesmí zdeformovat, po zkoušce nesmí dojít  
ke škrtání ventilátoru o jeho kryt, 

- předepsané minimálním krytím IP 54 všech neizolovaných částí pod napětím, 
- předepsané minimálním krytím IP 44 všech izolovaných částí, 
- vertikální motory s hřídelí směrem dolů musí být vybavené stříškou zabraňující propadnutí 

malých těles, mřížkou sání ventilátoru nebo jinou zábranou se stejným účinkem. 
 

Podle zvoleného principu ochrany před nebezpečím výbuchu přesně definovaného  
v návaznosti na obecnou ČSN EN 60 079-0 konkrétní ČSN EN se rozlišují různé druhy 
provedení elektrických zařízení: 

 
ČSN EN 60079-0 Nevýbušná elektrická zařízení – Všeobecné požadavky, 
ČSN EN 60079-1 Nevýbušná elektrická zařízení - Pevný závěr "d", 
ČSN EN 60079-7 Nevýbušná elektrická zařízení - Zajištěné provedení "e", 
ČSN EN 50020    Nevýbušná elektrická zařízení - Jiskrová bezpečnost "ia". 

U asynchronního motoru se z řady důvodů jako výhodné ukázalo používat  
u motorů v pevném závěru svorkovnici v zajištěném provedení. Označení takového provedení 
motoru je pak Ex de.  

V současné době se pouze 2 % motorů v pevném závěru vyrábí v čistém provedení 
pevný závěr Ex d. 



Návrh nevýbušné stykačové soupravy 
VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektrických strojů a přístrojů 

 - 8 - 
 

K nejvýznamnějším provedením motorů patří motory v pevném závěru  
a v zajištěném provedení. 

Prakticky všechny motory lze vyrobit v pevném závěru, s výjimkou velkých výkonů  
v megawattové oblasti, kde jejich výroba přestává být z řady důvodů technicky reálná nebo 
ekonomicky hospodárná. Naopak provedení v přetlakovém závěru je významné v oblasti 
velkých výkonů, u kterých často představuje nejefektivnější a často jediné možné řešení, přes 
potřebu vyřešit přívod a odvod nekontaminovaného média pro provětrávání. Řešení 
provětrávání zejména u malých výkonů naopak celou instalaci nadměrně prodražuje. 

Platí zásada, že se má vždy přijmout takové technické řešení, aby v ZONE 0 nebylo 
nutné motor použít.         [4] 
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2. Požadované technické parametry 
Pro pohon dobývací soupravy se používají ve většině aplikací asynchronní motory 

v nevýbušném provedení. Pro napájení každého elektromotoru je z důvodu zajištění 
reverzačního chodu elektromotoru třeba dvou samostatných kabelových přívodů. Elektrický 
rozvaděč je proto třeba vybavit dvěma stykači se samostatně jištěným přívodem  
a zajištěnými vývody. 

Výkon elektromotorů je dle zadání 45kW. Jmenovitý proud dle parametrů 
elektromotoru je 32,5 A pro napájecí napětí 1000 V používané v dolech České republiky. 

Navrhovaná stykačová souprava bude obsahovat jednu samostatnou silovou větev, kde 
celkový proud nesmí překročit 407 A.  

Úkolem této části je stanovení hlavních technických požadavků na důlní nevýbušný 
elektrický rozvaděč, tj.: 

- požadovaný spínaný výkon, minimální zkratová odolnost, způsob odpojení  
a zajištění přístroje, 

- kontrola, hlídání a vypínání zemního spojení, 
- možnosti (způsoby) ovládání (místního, dálkového), 
- požadavky na signalizaci o manipulaci a činnosti přístrojů. 

 
2.1 Technické parametry 
 

Důlní elektrický nevýbušný rozvaděč musí splňovat podmínky pro použití 
v prostorách s nebezpečím výbuchu metanu SNM2 dle Vyhlášky ČBÚ č.22/98 Sbírky  
a zároveň musí splňovat technické požadavky na zařízení určená pro použití v prostředí 
s nebezpečím výbuchu podle Směrnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.). 
 

Důlní elektrický nevýbušný rozvaděč musí vyhovovat požadavkům těchto základních 
norem: 
 

ČSN EN 60079-0 Nevýbušná elektrická zařízení – Všeobecné požadavky, 
ČSN EN 60079-1 Nevýbušná elektrická zařízení - Pevný závěr "d", 
ČSN EN 60079-7 Nevýbušná elektrická zařízení - Zajištěné provedení "e", 
ČSN EN 50020    Nevýbušná elektrická zařízení - Jiskrová bezpečnost "ia". 

 
Kromě požadovaných technických charakteristik musí důlní elektrický nevýbušný 

rozvaděč splňovat i požadavky týkající se ochrany osob a majetku dle zákona 22/1997 Sb., 
stejně jako požadavky na snadnou instalaci a provoz. 
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Jmenovité napájecí napětí:  3 AC 1000/500V, 50 Hz 

Jmenovitá izolační hladina:  1200 VAC 
Frekvence napájecího napětí:  50Hz 
Typ ochrany proti výbuchu:  I M2 EEx d I 
Zkratová odolnost:  25 kA ef 
Maximální průřez přívodního kabelu:  120 mm2 
Maximální průřez výstupního kabelu:  120 mm2 
Krytí:  IP 54 
Způsob ovládání:  místní, dálkové (jiskrově bezpečné) 
Pracovní prostředí: 
 

 teplota okolí od 0°C do 35°C 
relativní vlhkost max. 85% při +20°C 

 
Tabulka č. 4: Jmenovité technické parametry důlního nevýbušného elektrického rozváděče 
 
2.2 Technické požadavky 
 

Základními technickými požadavky na spínací důlní nevýbušný elektrický rozvaděč 
jsou: 

- členění elektrického rozvaděče na tři oddělené prostory – přístrojový prostor a dva 
svorkovnicové prostory,  

- možnost použití kabelů vlečných i pevných s pancířem, 
- možnost ovládání jiskrově bezpečným dálkovým ovládáním, 
- možnost blokování od čidla výskytu metanu, od seizmického čidla, od návazného 

spínacího zařízení, 
- vybavení spínací skříně elektromechanickými blokádami za účelem zajištění 

maximální bezpečnosti a spolehlivosti provozu. 
 
2.3 Požadavky na přístrojovou část elektrického rozvaděče 
 

Při návrhu přístrojové části důlního elektrického nevýbušného rozvaděče musí být 
kladen důraz na vysokou provozní bezpečnost a spolehlivost použité spínací techniky, mezi 
kterou především patří výkonové odpojovače a výkonové stykače. 

Spínací technika elektrického rozvaděče musí kromě základních požadovaných 
technických parametrů splňovat i požadavky na: 

- velkou elektrickou a mechanickou životnost, 
- vysokou elektrickou pevnost, 
- nízké spínací přepětí, 
- nízké nároky na údržbu, 
- velkou četnost spínání, 
- provozní bezpečnost, 
- případnou možnost dálkového ovládání. 
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2.3.1 Výkonový stykač 
 

Jako hlavní spínací přístroj elektrického rozvaděče, který má sloužit k připojování  
a odpojování elektrických obvodů při zatížení a při zkratech, lze použít výkonový stykač.  

Výkonový stykač (dále jen stykač) je elektrický přístroj s jednou klidovou polohou, 
který je ovládán elektromagneticky a je schopen zapínat, přenášet a vypínat proudy  
za normálních podmínek, včetně provozních přetížení. Stykač může rovněž zapínat  
a vypínat zkratové proudy. Hlavní předností stykače je, že je určen k častému spínání a má 
velkou elektrickou a mechanickou životnost. 
 

V důlních nevýbušných elektrických rozvaděčích se převážně používá vakuových 
stykačů. K jejich hlavním výhodám patří: 

- vysoká spolehlivost, 
- dlouhá doba životnosti, 
- minimální nároky na údržbu po celou dobu životnosti, 
- vysoká frekvence opakovaných sepnutí, 
- malé rozměry a nízká hmotnost, 
- vysoká klimatická odolnost. 
 

V aplikaci pro napájení pluhové soupravy je velmi důležitý parametr vysoké frekvence 
opakovaných sepnutí. V provozu dochází k velmi častým sepnutím a změně směru chodu 
pluhové soupravy. Dle získaných informací je průměrný počet sepnutí  
za hodinu až 120.  

Pro spínání elektromotoru byl zvolen vakuový stykač se jmenovitým proudem 200A. 
Nominální proud je zvolen s dostatečnou rezervou. 
 

Typ stykače Parametry: 
HR-VS 200 

Jmenovité napětí, [VAC] 1200 
Jmenovitý proud, [A] 200 
Zkratová odolnost, [kA] 16 
Vypínací schopnost, [kA] 3,2 
Četnost spínání, [cyklů/hod] 1200 

 

Tabulka č. 5: Hlavní technické parametry zvoleného vakuového stykače 
[6] 

 
Vzhledem k parametru vypínací schopnosti je nutné vakuový stykač chránit 

předřazenými pojistkami, které omezí zkratový proud a v případě zkratu většího než vypínací 
schopnost, zajistí vypnutí silových obvodů.  

Pro navrhovaný rozvaděč byly zvoleny pojistky s charakteristikou aM  
a jmenovitým proudem 100A výrobce OEZ Letohrad (viz Příloha č. 1). Pojistky se vyznačují 
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strmou závislostí času na proudu, velkou vypínací schopnosti a ohraničením hodnoty 
zkratového proudu.          

[7] 
 

2.3.2 Výkonový odpojovač 
 

Odpojovač je elektrický přístroj sloužící k viditelnému přerušení proudového obvodu 
používaného v rozvodech. Odpojovače neslouží k přímému vypínání elektrického proudu,  
ale k viditelnému odpojení a zajištění bezpečnosti při vypínání obvodu. Vlastní vypínání 
provozních a zkratových proudů zajišťuje výkonový stykač a odpojovač je jen jeho 
bezpečnostním doplňkem. Ovládání odpojovače je umožněno jen při vypnutém výkonovém 
stykači. 

Odpojovač musí být z důvodu bezpečnosti konstruován tak, aby ze svorek na jedné 
straně ke svorkám na druhé straně nepřecházely žádné nebezpečné svodové proudy. 

Odpojovače instalované dle návodu výrobce musí vydržet jmenovité statické  
a dynamické namáhání svorek, aniž by se zmenšila jejich spolehlivost nebo schopnost 
přenášet proud. 

Dále je tu požadavek na elektrickou signalizaci polohy odpojovače. Při sepnutí 
odpojovače se přes pomocné kontakty rozsvítí signalizační LED dioda (HLO) potvrzující 
zapnutí rozvaděče.  

Odpojovač včetně jeho pohonu musí být konstruován tak, aby se nemohl uvolnit  
ze zapnuté a vypnuté polohy působením gravitace, tlakem větru, vibracemi, nárazy nebo 
náhodnými dotyky spojovacích tyčí pohonu. 

Umístění a provedení ovládací páky odpojovače musí odpovídat základním 
požadavkům pro snadné a lehce přístupné ovládání. Preferuje se umístění ovládací páky 
odpojovače z čelní strany přístrojové části.  

Síla potřebná pro ovládání odpojovače vyžadujícího méně než jednu otáčku  
až jednu otáčku včetně by neměla být větší než 250N. Je povolena maximální hodnota 450N 
během otočení odpovídajícímu nejvýše 15°. 

Mechanickým blokováním mezi odpojovačem a mechanismem otevírání dveří 
přístrojového prostoru spínací skříně musí být zaručeno, že tyto dveře lze otevřít až  
po přepnutí odpojovače do polohy "vypnuto" – zaručení beznapěťového stavu přístrojového 
prostoru při vstupu obsluhy. Beznapěťového stavu lze také dosáhnout použitím 
bezpečnostního mechanického relé, které v případě pootevření víka rozvaděče odpojí ovládací 
i silovou větev od napětí. 

Pro funkci odpojovačů byly zvoleny vačkové spínače zahraničního výrobce ABB typu 
OT s následujícími parametry: 
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Parametry: Typ Odpojovače 

0T 250 
Jmenovité napětí, [VAC] 1000 
Jmenovitý proud, [A] 250 
Ztrátový výkon v jedné fázi [W] 6,5 

 
Tabulka č. 6: Hlavní technické parametry zvoleného odpojovače 

 
Odpojovač je ovládán pomocí páky umístěné na čelní stěně skříně. Skříň může být 

otevřena jen v případě, že se odpojovač nachází v nulové poloze. Páku odpojovače lze  
v nulové poloze uzamknout. 

Hlavní silové kontakty odpojovače jsou zapojeny do hlavního silového obvodu. 
Pro sepnutí silových obvodu je nutné otočit ovládací páku odpojovače až do aretované polohy 
90° - na jednu stranu proti nulové poloze (označené "I"). Zároveň je nutné zatáhnout páku 
odpojovače směrem od skříně (bez tohoto úkonu nelze pákou otočit).  

[8] 
2.4 Ochrany přístrojové části 
 

2.4.1 Úvod 
  

Důlní sítě jsou charakteristické měnícími se parametry, zejména délek připojených 
kabelů, odebíraných příkonů a změn stanovišť místa spotřeby. S přihlédnutím na uvedené 
měnící se parametry je nutno správné volbě ochrany věnovat maximální pozornost. Správná 
volba typu a funkční spolehlivost ochrany je velmi důležitým faktorem ovlivňujícím provozní 
spolehlivost a bezpečnost celé elektrizační soustavy používané v podzemí dolu.  

Volba druhu či typu ochrany závisí rovněž na charakteru jištěného zařízení, tj. zda 
chráníme vývodní vedení napájející další rozvaděč nebo elektrický stroj. 

Problematika jištění elektrických sítí a na ni připojených zařízení je řešena v mnoha 
odborných publikacích a byla, je i bude nadále předmětem poměrně náročného výzkumu 
odborných institucí a výrobců ochran. V současnosti je na trhu k dispozici poměrně mnoho 
druhů kvalitních, mnohoúčelových a mnohofunkčních ochran a automatik, které doznaly 
skokovou technickou inovaci použitím mikroprocesorové elektroniky (v porovnání se staršími 
typy již elektronických ochran z  let 1980-1990). Jsou sice funkčně spolehlivější, avšak jejich 
cenový nárůst mnohdy neodpovídá jejich užitnosti a kvalitě. Je to způsobeno  
i tím, že výrobci ochran již nenabízejí jednoduché ochrany s konkrétním funkčním jisticím 
zaměřením (např. ochrany proti nadproudům bez dalších funkčních doplňků a aplikací),  
ale víceúčelové a mnohofunkční automatiky, kde vlastní funkce ochrany tvoří v některých 
případech jen menší podíl celkového funkčního zaměření. 

Proto je při návrhu ochran do spínací skříně nutné respektovat uvedený fakt, aby 
nedošlo ke zbytečnému výraznému cenovému nárůstu spínací skříně z důvodu použití 
důmyslného a mnohofunkčního ochranného systému, který nebude mimo samotné funkce 
jištění možné v důlním provoze využít. Dále je nutno pečlivě vážit, zda žádanou funkci 
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ochrany jistící konkrétní úsek sítě, či elektrického zařízení nelze řešit způsobem jednodušším 
a tím i cenově dostupnější ochranou při její stejné funkční spolehlivosti. 

Je nutné podotknout, že z primární důlní sítě vysokého napětí je napájeno téměř 
veškeré provozované elektrické zařízení v podzemí dolu. Její poruchovost zapříčiněná 
chybnou nebo nespolehlivou funkci použitých ochran způsobuje nejen výpadky ve výrobě,  
ale i ohrožuje samotnou bezpečnost tím, že dochází k přerušení dodávek elektrické energie 
pro napájení bezpečnostních zařízení (ventilátory, analyzátory plynů a další). 
 

2.4.2 Požadavky na ochrany elektrického rozvaděče 
 

Všeobecně musí ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení plnit tyto činnosti: 
- rychle a spolehlivě určit poruchu nebo překročení meze normálního provozu 

chráněného zařízení, 
- vypnout je v čase, který musí být stanoven tak, aby se zabránilo vzniku škod nebo aby 

se omezil jejich rozsah na stroji nebo zařízení a zajistila se ochrana osob před účinky 
elektrické energie,  

- snížit riziko požáru v důsledku tepelných účinků zkratového proudu, 
- zajistit, aby se porucha nerozšířila na ostatní prvky elektrizační soustavy (ES)  

a neohrozila její chod a napájení spotřebitelů. 
 
Rozsah oblasti chránění ochrany musí být navržen tak, aby nevznikl nechráněný úsek  
a sousední oblasti se překrývaly. 
 
Elektrický obvod navrhovaného rozvaděče musí zabezpečit:   

- ochranu proti zkratovým proudům výstupních silových obvodů, 
- kontrolu funkce ochrany a světelnou signalizaci při jejím vybavení, 
- ochranu před ztrátou možnosti ovládání obvodu dálkového ovládání při zkratu vodičů 

mezi sebou nebo uzemňovacím vodičem (řeší nadřazený systém – ovládání celého 
pluhu), 

- ochranu při přerušení nebo zvětšení odporu uzemňovacího vodiče na hodnotu vyšší 
než 50Ω, 

- zamezení opětného zapnutí rozvaděče při krátkodobém nárůstu napětí napájecí sítí  
do 1,5UN  (řeší nadřazený systém – ovládání celého pluhu), 

- elektrické blokování pomocí multifunkčního relé, které hlídá izolační stav vývodu bez 
připojeného napětí a zabraňuje zapnutí výstupního silového obvodu s porušeným 
izolačním stavem při velikosti izolačního odporu menším než 100 kΩ při napětí 1KV, 

- kontrolu funkce zemního relé a světelnou signalizaci při jeho vybavení, 
- nadproudovou ochranu proti přetížení, kontrolu funkce nadproudové ochrany  

a světelnou signalizaci při jejím vybavení, 
- kontrolu správnosti bloků dálkového ovládání a světelnou signalizaci při jeho 

spouštění (řeší nadřazený systém – ovládání celého pluhu), 
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- kontrolu funkce obvodu napájení cívky stykače bez přivedení silového napětí  
na motor. 

 
2.4.3 Popis jednotlivých typu ochran 

 
Ochrana v elektrických zařízeních je činnost, jejímž úkolem je zabránit nežádoucím 

následkům při překročení mezí normálního provozu, nebezpečných pro kabelové a vzduchové 
linky, izolátory, přípojky, transformátory, motory, komutační přístroje a jiná elektrická 
zařízení. 

K těmto režimům patří zkrat, přetížení, sníženi nebo ztráta napětí, přerušení fáze  
v obvodu motoru, závitové zkraty, snížení odporů izolace a další. V souladu s tímto se 
používají následující ochrany: nadproudová ochrana časově nezávislá (zkratová), 
nadproudová ochrana časově závislá (přetížení), blokovací, přepěťová a další. 

Nadproudové ochrany časově závislé (přetížení) a nezávislé (zkrat). Nadproudové 
ochrany jsou určeny pro odpojení úseku obvodu, ve kterém došlo k přetížení nebo  
ke zkratu. Ochrany se dělí: 

 

Pojistky 
Nejjednodušším přístrojem nadproudové ochrany je pojistka. Pojistka tvoří tepelně 

nejslabší místo proudového obvodu. Při přetížení nebo zkratu se přetaví a tím přeruší obvod. 
Jejich velkou výhodou je, že dokáží vypínat velice rychle velké zkratové proudy, 

vypínací časy jsou zde řádově setiny sekundy. Nehodí se však k jištění malých přetížení, 
protože působí až od určitého nadproudu (tzv. krajní proud 1,3 až 1,6 In) a těsně nad touto 
oblastí proudů sice pracují, ale s velkým časovým rozptylem. Vypínací časy jsou zde desítky 
minut i více. Proto se někdy používá sériového řazení pojistky a jističe  
(příp. nadproudového relé), kde pojistka jistí proti zkratu a jistič (příp. nadproudové relé) proti 
přetížení. 

Pro jištění světelných obvodů a vedení se používají rychlé pojistky s označením gG, 
pro jištění motorových obvodů takzvané pomalé pojistky s označením aM. Pomalé z toho 
důvodu, aby nedocházelo k jejich přepálení již při rozběhu motoru, kdy motor může odebírat 
pěti až sedminásobek jmenovitého proudu po dobu závislou na druhu rozběhu (lehký, střední, 
těžký). Pojistky lze použít k vypínání střídavého i stejnosměrného proudu. 

 
Výhody pojistek:  - rychlost působení, 

 - omezování zkratového proudu, 
 - malé rozměry, 
 - nízká cena, 
 - žádná údržba. 

Nevýhody pojistek:  - jednorázové použití, 
 - při zapůsobení pojistky pouze v jedné fázi může trojfázový 

motor dále pracovat, čímž dochází k jeho nadměrnému 
přehřívání. 
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Jističe 
Jističe mívají obvykle zkratovou a nadproudovou spoušť. Oproti pojistkám jsou 

pomalejší při vypínání zkratových proudů, ale jsou citlivější na malá přetížení. Jejich výhodou 
je, že se dají používat opakovaně. Některá provedení jsou nastavitelná, lze je také použít jako 
ruční vypínače (i když nejsou konstruovány pro časté spínání, je vhodné je spínat třeba jen 
jednou nejvýše několikrát denně). 
 

Nadproudová relé 
Jsou to přístroje s nadproudovou spouští, které ovšem nemají kontakty pro vypínání 

samotného pracovního proudu. Mají pouze pomocné kontakty, které jsou schopny spínat jen 
malé proudy. Samotný nadproud musí být vypnut jiným spínacím přístrojem, nejčastěji 
stykačem. Používají se ve spojení s pojistkou a stykačem k jištění motorů. Do série je 
zapojena pojistka (popř. jistič), stykač a nadproudové relé, v případě zkratu se rychle přepálí 
pojistka, při malém přetížení zareaguje nadproudové relé a vypne stykač. 
 

Tepelné relé 
Tepelné relé je druhem nadproudové ochrany závislé, které nejlépe chrání zařízení 

proti překročení dovolené teploty. Umísťuje se přímo na jištěné zařízení, např. do vinutí 
elektromotoru. 

Tepelné relé využívají charakteristických vlastností dvojkov (bimetal), to zn. při jeho 
ohřátí dojde k průhybu dvojkovu a k následnému mžikovému rozpojení jeho kontaktu. Tento 
kontakt následně rozpojuje obvod cívky předřazeného stykače, který spíná jištěný 
elektromotor.  
 

Pozistory (PTC) 
Pozistory jsou čidla, která ve spojení s vhodným pozistorovým relé využívají pro 

hlídání maximální dovolené teploty zařízení, tzn. nadproudová ochrana závislá. Několik čidel 
zapojených v sérii se umísťují přímo na jištěné zařízení, např. do vinutí elektromotoru. 

Při nárůstu teploty pozistorů chráněného zařízení vzrůstá i odpor pozistorů. 
Elektronický obvod pozistorového relé vyhodnocuje tento nárůst odporu, čímž při překročení 
dovolené teploty rozepne elektromechanické relé, jehož kontakt následně rozpojuje obvod 
cívky předřazeného stykače, který spíná jištěný elektromotor.  

 

Elektronické nadproudové ochrany 
Elektronické nadproudové ochrany v sobě mohou sdružovat více typů ochran, a to 

např. proti přetížení, zkratu, výpadku fáze a pozistorové relé. Tyto ochrany mohou být 
provedeny jako digitální nebo analogové. Měřená veličina (proud) je snímána nepřímo přes 
měřící transformátory proudu. Elektronické nadproudové ochrany umožňují široký rozsah 
nastavení jmenovitých proudů, časů a charakteristik vybavení dle druhu provozu, čímž je 
možno dokonaleji chránit dané elektrické zařízení. Při vybavení se rozepne kontakt 
elektronické nadproudové ochrany, který rozpojuje obvod cívky předřazeného stykače 
spínajícího jištěný elektromotor.  
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Ochrana blokující zapnutí vývodu se sníženým izolačním stavem 
Ochrana musí zabránit zapnutí vývodu, pokud bude mít chráněný vývod stav izolace 

proti zemi nižší než je předepsaná hodnota pro danou napěťovou hladinu: 
- napětí od 500VAC do 1000VAC - 45 kΩ, 
- napětí 1140VAC – 100kΩ. 
 
Měření před přivedením napětí se zabezpečuje ve všech fázích buď pomocí 

speciálního tlumivkového uzlu, nebo přímo přes spotřebič (např. elektromotor). Měřící vstup 
se odpojuje pomocným rozpínacím kontaktem hlavního stykače před zapnutím napětí  
do měřeného obvodu a zapíná se znovu po odpojení napájecího napětí spotřebiče. 
  

Přepěťové ochrany: 
Vlivem poruchových stavů v síti a vlivem běžných provozních spínání nebo vypínání 

silových obvodů, vznikají na základě přechodových dějů přepěťové špičky, které napěťově 
namáhají všechny části silového obvodu a mohou způsobit jejich poškození. Z tohoto důvodu 
je nutno silové rozvody rozvaděče vybavit přepěťovými ochranami. Používají se RC členy, 
které energii vzniklou přepětím akumulují, nebo varistory, které omezí napěťové špičky. 
Nevýhodou RC členů jsou jejich rozměry, které jsou úměrné napěťové hladině. Pro napětí 
1000V je nutno počítat s větším obestaveným prostorem. Proto jsou upřednostňovány 
přepěťové ochrany s varistory, které jsou podstatně menší. Jejich nevýhodou však je,  
že energii přepětí jen omezí, ale nezabrání rušení ostatních přístrojů zbytkovou energií, 
zejména ovládacích. Je proto nutné pro vybavení rozvaděče tuto skutečnost zohlednit  
a vybírat přístroje s dostatečnou odolností proti rušení. 

[3] 
2.5 Požadavky na ovládání a blokování přístrojové části 
 

2.5.1 Ovládání 
 

Volba způsobu ovládání přístrojové části se provádí přepínačem na vnější straně 
skříně. Přepínač má dvě uzamykatelné polohy z důvodu zamezení přepnutí do nežádoucí 
polohy osobami k tomu neoprávněnými. Přístrojová část musí splňovat požadavky na tyto 
způsoby ovládání: 

 

Místní (lokální) 
Ovládací prvky pro místní ovládání každé silové větve by měly být soustředěny  

na čelní straně přístrojové části, což výrazným způsobem zjednodušuje provoz. 
Ovládání je možno provádět otočnými přepínači nebo tlačítky, vše bez aretace polohy. 

Ovládání každé silové větve musí být realizováno samostatnými ovládacími prvky. 
Přístrojová část musí být vybavena pro případ nutnosti havarijního vypínání tlačítkem 

„CENTRÁL STOP“. Toto tlačítko musí mít polohu s aretací. 
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Dálkové - jiskrově bezpečné 
Přístrojová část musí umožňovat jiskrově bezpečné dálkového ovládání každé silové 

větve samostatným jiskrově bezpečným kabelem. Za tímto účelem musí být vybavena 
příslušným počtem schválených jiskrově bezpečných převodníků, které vyhovují požadavkům 
norem vztahujících se na tyto přístroje v prostředí s nebezpečím výbuchu metanu SNM2. 

Při dálkovém ovládání musí být umožněno lokální vypnutí přístrojové části, následně 
nesmí být možnost přístrojovou část lokálně zapnout. 

Doporučuje se upřednostňovat použití jiskrově bezpečných převodníků, které jsou 
určeny pro vnitřní montáž do pevného závěru přístrojové části. Přístrojová část musí být za 
tímto účelem vybavena dostatečným počtem vývodek. 

 

2.6 Požadavky na signalizaci a testování  
 

2.6.1 Indikace provozních a poruchových stavů 
 
Za účelem zajištění maximální provozní bezpečnosti a usnadnění ovládání musí být 

přístrojová část vybavena indikací, která zahrnuje všechny nejdůležitější provozní  
a poruchové stavy. 

Indikace by měly být soustředěny na čelní straně přístrojové části, což výrazným 
způsobem zjednodušuje provoz. Indikace musí být bezpečně viditelné za všech provozních 
podmínek. 

 
Je doporučeno indikovat tyto provozní a poruchové stavy: 
- signalizace přítomnosti napětí na přívodu, 
- signalizace zapnutého rozvaděče RM1, 
- signalizace zapnutého silového výstupu 1 směr, 
- signalizace zapnutého silového výstupu 2 směr, 
- signalizace poruchy izolačního stavu, 
- signalizace poruchy celistvosti sítě, 
- signalizace poruchy teploty vinutí pohonu, 
- signalizace poruchy na výkonovém odpínači, 
- signalizace zapnutého výkonového odpínače. 

 
2.6.2 Testování 

 
Účelem testování funkcí jednotlivých ochran a ochranných relé je zajištění maximální 

provozní bezpečnosti.  
Četnost testování ochran musí být stanovena v  provozním předpisu vztahujícím se 

k místu nasazení přístrojové části. 
Ovládací prvky pro jednotlivé druhy testování by měly být soustředěny na čelní straně 

přístrojové části, což výrazným způsobem zjednodušuje provoz. 
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Dle použité ochrany připadají do úvahy tyto druhy testování: 
 
- test zkratové ochrany, 
- test relé blokující zapnutí vývodu se sníženým izolačním stavem, 
- test hlídače izolačního stavu, 
- test relé celistvosti zemního vodiče. 
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3. Volba typu ochran 
 

Pro zajištění ochrany elektrického nevýbušného důlního rozvaděče byly zvolené 
následující typy ochranných přístrojů:  
 

- Relé RVM P01 
- Časové relé SJR-2 
- Elektronické nadproudové relé LH86  
- Varistorový blok (přepěťová ochrana) 

 
Relé výstupu motoru RVM P01 slouží k: 
 

- hlídání izolačního stavu v třífázových střídavých 50Hz sítích s izolovaným nulovým 
bodem před přivedením napájecího napětí (sítě 500V, 660V, 1000V, 1140V ), 

- hlídání celistvosti zemní smyčky elektrických kabelů v třífázových střídavých 50Hz 
sítích s izolovaným nulovým bodem a k dálkovému ovládaní stykačů důlních strojů, 

- hlídání elektromotoru před nadměrným oteplením pomocí teplotních čidel 
umístěných v elektromotoru (termistory s kladným teplotním koeficientem PTC). 

 
RVM P01 je určeno pro montáž do pevného závěru „d“ nebo v bezpečných prostorech 

(např. na povrchu). Všechny hlídací obvody jsou z pohledu ochrany před nebezpečím 
výbuchu metanu řešeny jako nezápalné obvody. 
 
RVM P01 dále obsahuje: 

- indikační LED diody (umístěné z čela modulu) sloužící pro indikaci provozních stavů, 
- DIP přepínače (umístěné uvnitř modulu) sloužící k parametrizaci, 
- pro připojení návazných obvodů slouží 21-pólový konektor, 
- kódovací otvory umístěné v patici modulu, 
- výstupní bezpotenciálová relé bez přídrže, 
- relé je určeno pro montáž do pevných závěrů. Představuje standardní zásuvnou 

jednotku v pouzdru z umělé hmoty. 
 

 
Tabulka č. 7: Technické údaje RVM P01 

 

Napájecí napětí………………………………………………….42V + 20%, -30%, 50Hz 
Napájecí proud………………………………….………………………..…………0,05A 
Rozsah pracovních teplot………………………………………………………0 až 80 °C 
Stupeň ochrany krytem…………………………………….…………….…………..IP 20 
Rozměry………………………………………………………..………... 94x46x126 mm 
Hmotnost…………………………………………………………..……………….0,2 Kg 
Relativní vlhkost max. při +20°C……………………….……………………………85% 
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Tabulka č. 8: Konfigurační tabulka RVM P01 
[9] 

Pro realizaci časového zpoždění mezi sepnutími jednotlivých stykačů v různých 
pracovních režimech je použito Časové relé SJR-2. Spouštění časového relé se realizuje 
přivedením napájecího napětí. K rozepnutí dochází okamžitě po vypnutí napájení. Zpoždění 
je nastavitelné v rozsahu 0,1 až 10 dní. Sepnutý stav je signalizován červenou LED diodou.  
 
Napájecí napětí………………………………………...AC 42V, +15%, -20%, 40-60 Hz 
Příkon………………………………………………………………………………1,2VA 
Rozsah nastavitelného časového zpoždění…………………………………..0,1 až 10 dní 

 
Tabulka č. 9: Technické údaje SJR-2 

[10] 
Elektronické nadproudové relé LH86 s odpovídajícími měniči měřeného proudu  

na napětí je určeno k ochraně před tepelnými účinky nadproudů a k ochraně před účinky 
zkratových proudů třífázových asynchronních elektrických motorů. Rovněž je vybaveno 
volitelným hlídáním výpadku fáze. Pomocí přepínačů a potenciometrů je možno volit 
jmenovitý proud motoru v širokém rozsahu, stejně tak velikost zkratového proudu a druh 
vybavovací charakteristiky.  
 

Napájecí napětí……………………………………………42V, + 20%, 50Hz, příp. 60Hz 
Příkon………………………………………………………………………………1,4VA 
Rozsah IN: 
 pro snímač 3mV/A……………………...……………………………………2,1 až 250A 
 pro snímač 1mV/A……………………………………………………………6,3 až 750A 
Rychlé nezávislé vybavení…………………………………………………….3 až 12x In 
Kontakty relé:   
spínané napětí………………………………………………………………………250Vst 
max. spínané proud…………………………………………………………………cca 3A 

 
Tabulka č. 10: Technické údaje LH86 
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Přepěťová ochrana 
Jak již bylo zmíněno dříve, je nepříjemným důsledkem rychlého rozpínání silového 

obvodu ve vakuu vznik přepěťových špiček. Pro omezení tohoto rušení byl zvolen varistorový 
blok pro napěťovou hladinu 1200V, který omezí všechny napěťové špičky vyšší než 1600V. 
Mechanicky je přizpůsobený pro montáž přímo na použitý vakuový stykač. 

[11] 
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4. Popis a funkce 
 

Nevýbušný stykač NRS1000 se skládá z přístrojového prostoru a dvou 
svorkovnicových prostorů. 

Elektrické a elektronické přístroje jsou umístěny v pevném závěru, zde jsou umístěny 
také převodníky na jiskrově bezpečné úrovni. Svorkovnicové prostory jsou  
v provedení pevný závěr Ex „d“ a jiskrově bezpečný Ex „ia“.  

Svorkovnicový prostor Ex „ia“ obsahuje bezšroubové svorky WAGO, pro připojení 
vodičů do průřezu 4mm2. Maximální proud jednotlivými vodiči vedoucími  
ze svorkovnicového prostoru do pevného závěru může být maximálně 6A na každý vodič.  
Na svorkovnicové skříni Ex „ia“ jsou umístěny 4 vývodky pro jiskrově bezpečné obvody. 

Svorkovnicový prostor Ex „d“ obsahuje bezšroubové svorky WAGO, pro připojení 
vodičů do průřezu 4mm2. Svorkovnicový prostor Ex „d“ dále obsahuje 6 šroubových svorek, 
pro připojení silových vodičů do průřezu 120mm2. Na svorkovnicové skříni jsou rozmístěny 
dvě vývodky NV32-52 a 2 vývodky NV32. 

Přístrojový prostor tvořený pevným závěrem je vybaven víkem zavěšeném  
na skříni. Na víku jsou umístěny tři průzory. Pod průzory jsou vidět signálky. Na víku je dále 
tlačítko nouzového vypnutí STOP, tlačítko testování hlídačů izolačního stavu vývodů. 

Ovládání stykače je umístěno na víku nevýbušného stykače přepínačem SA11 nebo  
po přepnutí přepínače SA10 tlačítkovým ovládačem EPOV1 P3 zapojeným na jiskrově 
bezpečné vstupy jiskrově bezpečného převodníku EZO12 P01. 

Manipulace s výkonovým přepínačem umístěným na víku skříně je při sepnutém 
stykači zakázána. Manipulace s výkonovým přepínačem při sepnutém stykači je povolena jen 
v nezbytných krajních případech. 

Po otevření stykače pod napětím jsou všechny použité přístroje s krytím IP20 nebo 
krytem s výstrahou proti náhodnému dotyku.  

Napájecí napětí je vedeno přes výkonový vypínač na pojistkový odpojovač.  
Z pojistkového odpojovače je napětí vedeno na vakuové stykače a rovněž na trafo napájející 
řídící a ochranné obvody. Z vakuových stykačů je dále vedeno napětí přes měřící měniče 
napětí/proud na výstup. 
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5. Instalace a montáž 
 

Zařízení se připevní na vhodnou konstrukci pomocí šroubů. Patky pro upevnění jsou 
přivařeny na bočních stěnách skříně.  

Před montáží kabelu do vývodky NV je nutné nejdříve povolit 2 šrouby s vnitřním 
šestihranem tak, aby třmen a těsnící kroužek nebránil vsunutí kabelu dovnitř závěru. Podle 
druhu zapojení ořízneme plášť kabelu tak, aby přesahoval dno závěrové skříně. Styčnou 
plochu pláště kabelu s vývodkou je nutno dokonale očistit od nečistot a nasunout  
do vývodky tak, aby konec pláště přesahoval rovinu závěrové plochy příruby nejméně  
o 8 mm. Těleso vývodky opatrně zašroubujeme a dotáhneme těsnící pryžový kroužek. Tím se 
kroužek roztáhne a utěsní kabel ve skříni. Pak se vloží do vývodky objímka a z vrchní části se 
přiloží aretace. Ta se pomocí 2 kusů šroubů našroubuje přes objímku do tělesa vývodky. Tím 
je kabel pojištěn proti mechanickému vytržení ze skříně. Nos na aretaci slouží jako pojistka 
proti cizí demontáži vývodky ze skříně. 

Použitý přívodní a odchozí silový kabel musí odolat teplotě 90 °C. 
Kabely do plastových vývodek umístěných na svorkovnicovém prostoru Ex „ia“ 

nesmějí být mechanicky namáhány a musejí být řádně upevněny, aby nemohlo dojít  
k jejich vytržení.  

Nevýbušné vývodky musí být řádně namontovány, dotaženy a zajištěny.  
Nevyužitá volná vývodka musí být zaslepena originální ucpávkou. 
Šrouby na víku skříně nutno po dokončení montáže dotáhnout předepsaným 

momentem 8–10Nm. Žádné konce vodičů nesmí být volně uloženy. Všechny šrouby přístrojů 
a svorek ve skříni je nutné dotáhnout. Rovněž ty, které nejsou použity. 

Mezi obvody, které nejsou jiskrově bezpečné a obvody, které jsou jiskrově bezpečné 
je zapotřebí dodržet povrchovou a vzdušnou vzdálenost 50 mm. V zapojení jiskrově 
bezpečných částí je nutné dodržet normy ČSN EN 60 079-25, ČSN EN 60 079-11 a ČSN EN 
50 303 a to zejména s ohledem na dodržení povrchových a vzdušných vzdáleností. 
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6. Popis ovládání zapojení elektrického rozvaděče 
 

Obě silové větve elektrického rozvaděče jsou zapojeny analogicky. Každá větev 
obsahuje vakuový stykač, pojistkový odpojovač, příslušné ochrany a další prvky elektrického 
obvodu.  

Pootočením výkonového přepínače SA1 se připojí rozvaděč na napětí. Přepínačem 
SA10 se zvolí způsob ovládání místní/dálkové. 

Místní ovládání je umístěno na víku rozvaděče. Volba směru při místním ovládání se 
provádí přepínačem SA11 přepnutím z nulové polohy do příslušné polohy pro požadovaný 
směr. Po sepnutí se spustí na dobu minimálně pěti sekund zvuková signalizace signalizující 
sepnutí stykače. Stykač sepne teprve po odeznění zvukové signalizace. 

Dálkové ovládání se provádí přes jiskrově bezpečný tlačítkový ovladač EPOV1 P3 
umístěný v místě obsluhy. Reverzace zařízení se provádí tlačítkovým ovládačem EPOV1 P3 
zapojeného na jiskrově bezpečné vstupy.  

Zmáčknutím zeleného tlačítka na ovladači EPOV1 P3 se spustí na dobu minimálně 
pěti sekund zvuková signalizace oznamující sepnutí stykače. Stykač sepne teprve  
po odeznění zvukové signalizace. 

Vypnutí nevýbušného reverzačního stykače se při místním ovládání provede 
zmačknutím červeného STOP tlačítka s aretací. Při dálkovém způsobu ovládání se rozvaděč 
vypne červeným tlačítkem na ovládači EPOV1 P3 umístěným v místě obsluhy. 

Dále může dojít k vypnutí rozvaděče: 
 
- při porušení izolačního stavu silového výstupu. 
- při porušení izolačního stavu napájecího obvodu zvukové signalizace.  
- při porušení celistvosti napájecího kabelu zařízení. 
- při přehřátí motoru.  
 
Manipulace s výkonovým odpínačem SA1 umístěným na víku je při sepnutém stykači 

zakázána. Manipulace s výkonovým odpínačem při sepnutém stykači je povolena jen 
v nezbytných krajních případech. 

V průzoru na víku pevného závěru je možná optická kontrola signálek základních 
stavů rozvaděče: 

 
HL0 – signalizace přítomnosti napětí na přívodu. 
HL1 – signalizace zapnutého rozvaděče RM1. 
HL2 - signalizace zapnutého silového výstupu 1 směr. 
HL3 – signalizace zapnutého silového výstupu 2 směr. 
HL4 – signalizace poruchy izolačního stavu, celistvosti sítě, teploty vinutí pohonu. 
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7. Dimenzování proudovodné dráhy 
 
7.1 Tepelné účinky elektrického proudu 
 

Teplo vznikající ve vodiči průtokem elektrického proudu se z částí spotřebuje  
na zvýšení teploty vodiče, druhá část se pak předává jeho povrchem do okolí.              
Uvažujeme-li úsek dlouhého vodiče konstantního průřezu S protékaný stejnosměrným 
proudem stálé velikosti i, charakterizuje tento jev rovnice  

 

dtPdcVdtqV ⋅+⋅=⋅ υαυ 0        
kde:  
q (Wm-3) tepelné ztráty v jednotce objemu; 
V (m-3) objem vodiče; 
t (s) čas;  
c (Ws m-3K-1) měrné objemové teplo materiálu vodiče; 
P (m2) povrch vodiče, ze kterého přestupuje teplo do okolí; 
υ (K) oteplení tohoto povrchu proti okolí; 
α0 (Wm-2K-1) součinitel přestupu tepla;  
 
člen qV· dt představuje teplo, které se ve vodiči uvolňuje během časového okamžiku 

dt, cV· dυ teplo, které se spotřebuje na zvýšení teploty vodiče o elementární hodnotu dυ a člen 
α0Pυ. dt teplo, které se během téhož časového okamžiku předá do okolí. 

 
Řešením rovnice obdržíme pro průběh nárůstu teploty vodiče vztah 
 











−= T

t

M e1υυ
 

 
Křivka oteplování exponenciálně narůstá z nulové počáteční hodnoty, až se  

za nekonečnou dobu t = ∞ ustálí na hodnotě maximálního oteplení υM. Časová konstanta τ, 

dána poměrem 
 

P

cV
T

0α
=

 
 
je doba, za kterou by vodič dosáhl maximálního oteplení υM, kdyby se všechno 

uvolněné teplo spotřebovalo jen na zvyšování jeho teploty. 

Dosáhne-li vodič po dlouhodobém průtoku proudu i = konst. ustáleného stavu, jeho 
teplota se již nezvyšuje, takže platí: 
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mdt

d υυυ == ;0
 

 
rovnice pak bude mít tvar:  
 

MPqV υα ⋅= 0  
 
což znamená, že ve vodiči se ustálila tepelná rovnováha -  veškeré vznikající teplo se 

předává jeho povrchem do okolí. 
Elektrická zařízení se občas dostávají do poruchových stavů, při nichž jsou krátkodobě 

namáhaná proudem větším než jmenovitým. Proto musí být každá proudovodná dráha tak 
dimenzována, aby snesla silové, ale i tepelné účinky takového proudu. Pokud se jedná o čas 
kratší než asi 0,2τ, lze zanedbat odvod tepla z místa vzniku do jeho okolí.         

Oteplení kabelu se kontroluje podle norem ČSN 332000-4-43 Ochrana proti 
nadproudům, ČSN 332000-4-47 a ČSN 332000-5-523 Dovolené proudy. 

 
Při nadproudu musí platit nerovnost 
 

znB III <<   
 
kde : 
IB je proud odběrného zařízení 
In je jmenovitý proud jistícího prvku 
Iz je dovolené proudové zatížení kabelu 
 
Teplota jádra vodiče nesmí překročit dovolenou teplotu při přetížení. 
Tato podmínka se podle normy kontroluje vztahem 
 

zn IKI ⋅<  
 
kde K je součinitel přiřazení jistícího prvku ke kabelu. Jistící prvky se volí tak, aby 

jádro jištěného kabelu nepřekročilo dovolenou teplotu při nadproudech. Povrch kabelu nesmí 
v prostředích, u kterých je nejvyšší teplota povrchu kabelu stanovena, překročit tuto teplotu. 

Oteplení se kontroluje podle rovnice 
 











−⋅








⋅∆=∆

−
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Pro holé vodiče platí místo koeficientu 2.492 koeficient 2. 
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7.2 Výpočet zapínacího proudu 
 
Jmenovitý tepelný proud hlavní proudovodné dráhy: 
 

  AI n 5,32=  
 
Nejvyšší přípustný zkratový proud: 
 

AII nK 3255,321010 =⋅=⋅=  

 
Amplituda asymetrické první vlny zkratového proudu: 
 

AIII KKd 6503252224,1 =⋅=⋅=⋅⋅=  

 
Efektivní hodnota asymetrické první vlny zkratového proudu: 
 

AII Kdef 40732525,125,1 =⋅=⋅=  

[1] 
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8. Tepelné ztráty rozvaděče 
 
8.1 Úvod 
 
 Tepelné ztráty jsou doprovodným jevem každého rozvaděče. Jejich příčinou je 
ztrátový výkon proudových obvodů, vyvolaných průchodem elektrického proudu. Důsledkem 
je pak nárůst teploty jednotlivých elementů proudové dráhy.  
 Teplotní rozdíl mezi proudovými obvody a vnitřním prostorem rozvaděče vyvolá 
přestup tepla a nárůst vnitřní teploty. Následným přestupem tepla mezi vnitřním prostorem 
rozvaděče a okolním prostředím se po určité době vytvoří tepelná rovnováha s ustáleným 
rozložením teploty. Cílem tepelného návrhu elektrického zařízení je dosáhnout takového 
rozložení teploty, při němž by nebyly za normálních provozních podmínek překročené tepelné 
meze, stanovené pro jeho jednotlivé části. 
 Ověření správnosti návrhu lze provést experimentálně typovou oteplovací zkouškou 
rozvaděče. Protože typová oteplovací zkouška může být v některých případech těžko 
proveditelná či ekonomicky neúnosná, lze v souladu s normou ČSN EN 60439-1 provést 
výpočtem na základě matematické extrapolace údajů, zjištěných při zkouškách jiných 
rozvaděčů. 
 Zobecněný postup je uveden v publikaci číslo 890 Mezinárodní elektrotechnické 
komise IEC. Použití uvedené metodiky umožňuje realizovat tzv. částečnou typovou zkoušku 
rozvaděče. Cílem je navázat na uvedenou problematiku, upozornit na některé problémy, které 
používají matematické metody a poskytnout základní údaje o výkonových ztrátách přístrojů, 
nejčastěji používaných v rozvaděčích nízkého napětí. 
 

8.2 Zdroje tepla a tepelné toky v rozvaděči  
 
 Každá část proudovodné dráhy vyrobená z klasických materiálů klade průchodu 
elektrického proudu odpor. Činná složka tohoto odporu způsobuje výkonové (P)  
a energetické (E) ztráty, které lze vyjádřit vztahem 
 

 P = RI2  (W;Ω;A)  
 E = Pt  (J;W;s)  
  
 Vnějším projevem ztrátové energie je nárůst teploty proudovodné dráhy. Teplotní 
rozdíl mezi proudovodnou dráhou a okolním prostředím vyvolá tepelný tok proudovodné 
dráhy do vnitřního prostředí rozvaděče. Zvýšení vnitřní teploty rozvaděče má za následek 
ohřev jeho krytu a vznik tepelného toku mezi krytem a vnějším prostředím (obr. č. 1). 

 Rozložením teplot na rozhranní vnitřního a vnějšího prostředí rozvaděče je ovlivněno 
tepelnou vodivostí použitého materiálu a tepelně výměnnými pochody v mezní povrchové 
vrstvě uvnitř a vně krytu. Typické rozložení teplot na rozhraní dvou prostředí  
je znázorněno na obr. č. 2. Velikost tepelného toku procházejícího krytem rozvaděče je 
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ovlivněna teplotní diferencí mezi vnitřním a vnějším prostředím, součinitelem prostupu tepla 
krytu K a jeho plochu. Kvantitativně lze tepelný tok popsat výrazem 
 

 Φ = AK(υi - υc) 

kde: Φ je tepelný tok (W), 
  A plocha rozhraní (m2), 
  K součinitel prostupu tepla (Wm-2K-1), 
  υi teplota vnitřního prostředí (°C), 
  υc teplota vnějšího prostředí (°C). 
 

Výpočet tepelného toku dle vztahu není na prvý pohled komplikovaný, avšak  
v praktických aplikacích je problematické určení součinitele tepla K. Je to dáno tím,  
že rozvaděče mohou být instalovány různými způsoby (volně stojící, nástěnné, rohové, řadová 
zástavba volně stojící, rozvaděče zcela obestavěné a podobně). Z těchto důvodů nelze výpočet 
tepelného toku provádět pouze na základě znalosti součinitele prostupu krytu, ale je nutné 
respektovat i způsob instalace rozvaděče a tepelně vyzařovací vlastnosti jeho dílčích ploch 
A0i. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek č.1: Tepelné toky v rozvaděči 
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Obrázek č. 2: Rozložení teploty na rozhraní vnitřního a vnějšího prostoru rozvaděče 
 
Význam symbolů použitých na obrázcích č. 1 a 2 
 

Pin  - elektrický výkon vstupující do rozvaděče (W), 
Pd  - ztrátový výkon vnitřního vybavení rozvaděče (W), 
Pout - elektrický výkon, vystupující z rozvaděče (W), 
υi  - vnitřní teplota (°C), 
υe - vnější teplota (°C), 
υip  - teplota vnitřního povrchu krytu (°C), 
υcp  - teplota vnějšího povrchu krytu (°C), 

Φ - tepelný tok (W). 
 

8.3 Účinný chladící povrch rozvaděče 
 

Na základě řady měření byly stanoveny tzv. součinitele povrchu bi, umožňující 
respektovat změněné podmínky způsobem instalace pro prostup tepla dílčími plochami A0i  
a tím přejít do skutečných „geometrických“ ploch krytů k tzv. účinným chladícím plochám 
Ae. Výpočet tepelného toku pomocí účinných chladících ploch umožňuje pracovat se 
součinitelem prostupu tepla K materiálu, použitého na výrobu krytu rozvaděče. Výsledná 
účinná chladící plocha krytu Ae je pak dána výrazem 

 

  ∑
=

=

=
ni

i
iie bAA

1
0   

Velikost součinitele povrchu b, respektující způsob instalace rozvaděče je uvedený  
v tab. č. 11. 

 
Vztahy pro výpočet účinného chladicího povrchu Ae s respektováním umístění 

rozvaděče jsou uvedeny v tab. č. 12. 
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Způsob instalace (umístění) rozvaděče  Součinitel b 
Kryt je shora přístupný 1,4 
Kryt je shora nepřístupný 
(např. u vestavěných rozvaděčů  

0,7 

svislý povrch krytu 
(přední, boční nebo zadní panel) je přístupný 

0,9 

Zadní a boční přístup povrch je nepřístupný 
(např. při montáži na stěnu) 

0,5 

Boční povrch v případě řadových rozvaděčů  
jsou nepřístupné 

0,5 

Dno rozvaděče nebere se v úvahu 
 

Tabulka č. 11: Součinitele povrchu b pro různé způsoby instalace rozvaděče 
 

Zavedení parametrů účinného chladicího povrchu Ae umožňuje provést výpočet 
tepelného toku z krytu do okolního prostředí na základě součinitelé přestupu tepla K 
použitého krytu. Typické hodnoty tohoto součinitelé jsou:                 

 

 - pro oceloplechový kryt rozvaděče:  KFe ≅5,5(Wm-2K-1), 

 - pro plastový kryt rozvaděče:         KPlast ≅3,5(Wm-2K-1), 
 
Kryt o účinném chladícím povrchu Ae tak vlastně reprezentuje volně stojící kryt, který 

má stejné ochlazovací vlastnosti, jako zastavěný kryt o ploše A0 dané jeho geometrickými 
rozměry. 

Tepelný tok Φ z krytu rozvaděče do okolního prostředí je roven ztrátové energii prošlé 
za jednotku času plochou krytu. V ustáleném teplotním stavu je číselně roven vnitřnímu 
ztrátovému výkonu Pd. 

Jeho velikost je dána vztahem: 
  

 Φ = Ae⋅K(ϑi - ϑe) 
 
Ze vztahu lze jednoduchou úpravou vyjádřit vnitřní teplotu υi. Tento výpočet vnitřní 

teploty je však zatížen značnou chybou, neboť nerespektuje její rozložení uvnitř rozvaděče. 
Proto je nutné použít postupu dle dokumentu IEC 890. 

[2] 
 
8.4 Teplotní výpočet Dle IEC 890 
 

Teplotní rozvaha, kdy tepelný výkon vyzářený komponenty uvnitř skříně je porovnán 
s výkonem prostupujícím stěnami skříně, je užita pro výpočet oteplení dosaženého uvnitř 
skříně bez použití jakéhokoli klimatizačního zařízení. Na základě výsledku lze stanovit, zda je 
takové zařízení nutné, a to s ohledem na teplotu okolí a požadovanou teplotu uvnitř skříně. 
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1. Výpočet povrchu skříně 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabulka č. 12: Poloha skříně DLE IEC 890 

 
H=výška; B = šířka; T = hloubka 
H = 843; B = 575; T = 227 (mm) 
 
Vzorec pro výpočet povrchu Ae (m

2) 

)( )( 23,12278435754,18432278,14,18,1 mTHBHTAe =+⋅⋅+⋅⋅=+⋅⋅+⋅⋅=  

 
2. Ztrátový výkon 

 
Tepelný výkon vyzářený komponenty uvnitř skříně se získá součtem tepelných 

výkonů jednotlivých komponentů. Komponenty vyzáří 140W. 
 

Pd = 140W 
 

3. Charakteristika okolního vzduchu 
 
Teplotní podmínky okolí: 
Maximální teplota okolí  Temax= 35°C 
Minimální teplota okolí  Temin= 0°C 
Průměrná relativní vlhkost  Hr = 95% 
Teplota rosného bodu   Tr = 39°C 

 
4. Požadované vnitřní průměrné teploty: 
 

Tyto jsou závislé na typu komponentu a na okolním vzduchu. 
Maximální vnitřní teplota   Tsmax = 50 °C 
Minimální vnitřní teplota   Tsmin =  0 °C 
 
Maximální rozdíl mezi teplotou rosného bodu a minimální teplotou zaručuje správnou 

funkci komponentu. 
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5. Výsledná teplota uvnitř skříně: 
 

Maximální předpokládaná teplota     

CTe
AK

Pd
Ti

e

°=+
⋅

=+
⋅

= 5,5435
3,15,5

140
maxmax  

Minimální předpokládaná teplota     
 

CTe
AK

Pd
Ti

e

°=+
⋅

=+
⋅

= 5,190
3,15,5

140
minmin  

 
Pd - ztrátový výkon (W) 
K - koeficient pro materiál skříně je 5,5 

[5] 
 

8.5 Kontrolní výpočet na odvod tepla z povrchu rozvaděče 
 
Každé těleso, v němž vzniká teplo a má tudíž teplotu vyšší než jeho okolí, předává své teplo 
do atmosféry. Je to jev přirozeného chlazení teplých těles vzduchem. 
 
Chladivost povrchu: EZ=0,9; P=1,3m2; ΘP=15 
 

3,915069,09,80 =⋅+=Θ+= PZK ααα  

PZ Θ+= 034,06,5α  

PK Θ+= 035,03,3α  
 

Pro přestup tepla z tělesa do okolí platí Newtonův zákon 
 
  WPQ 181153,13,90 =⋅⋅=Θ⋅⋅= α  

[1] 
kde:  Q Teplo přestupující z povrchu do okolí  [W] 
 α0 součinitel přestupu tepla [Wm-2K-1] 
 P plocha  [m2]  
 Θ teplota [K] 
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9. Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout schéma zapojení elektrického rozvaděče 
se specifikací hlavních elektrických přístrojů použitých při návrhu. Při jejich výběru byla 
hlavní komplikací napěťová hladina 1000V, na kterou je rozvaděč navržen a kterou většina 
výrobců elektrických přístrojů značně opomíjí.  

V dalších částech této diplomové práce jsem se zabýval výpočtem oteplení rozvaděče 
dle metodiky IEC 890 umožňující zefektivnit návrh a výrobu rozvaděčů. V případě rozvaděčů 
s hustou zástavbou přístrojů, jako je navrhovaný rozvaděč, mohou vyjít hodnoty oteplení nad 
únosnou mez. Tento fakt je způsoben značně stísněnou konstrukcí rozvaděče. Výsledné 
oteplení dle této metodiky vyšlo 54°C což je o 4°C vyšší teplota, něž je maximální přípustnou 
hodnota oteplení pro správnou funkci elektrických přístrojů uvnitř rozvaděče. S přihlédnutím 
ke skutečnosti, že při výpočtu byly brány v úvahu maximální tepelné ztráty u všech přístrojů, 
si myslím, že oteplení 4°C na maximální mez by se dalo přisoudit chybě při výpočtu. 

Z tohoto důvodu jsem provedl kontrolní výpočet na ochlazování povrchu rozvaděče, 
na jehož základě jsem zjistil, že rozvaděč je schopen svým povrchem odvést teplo 181W.  
To je dostatečná hodnota pro náš navrhovaný rozvaděč, který má maximální tepelné ztráty 
140W. 

K vlastní realizaci rozvaděče v průběhu řešení bohužel nedošlo, jelikož zadavatel 
neobdržel konkrétní požadavek na výrobu prototypu. Řešení je však připraveno 
ke konstrukčnímu zpracování. 
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