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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá koncepcí instalace nové zábleskové ochrany na rozvodně       

R-Jih v areálu Třineckých železáren, a.s. V první části této diplomové práce je proveden teoretický 

rozbor koncepce napájení průmyslových sítí, výpočtu zkratových proudů v třífázových sítích dle 

ČSN EN 60909-0 a metodiky nastavení elektrických ochran pro elektrizační soustavu. V druhé části 

této práce je proveden výpočet zkratových poměrů při zkratu na rozvodně  R-Jih. Součástí výpočtu 

zkratových poměrů je i parametrizace nadproudových ochran v přívodních polích rozvodny. Třetí část 

se zabývá popisem stávajícího stavu zábleskové ochrany na rozvodně R-Jih, popisem návrhu nové 

zábleskové ochrany, výběrem vhodné varianty řešení instalace nové zábleskové ochrany, nastavením 

nové zábleskové ochrany pro správnou funkci a řešením napojení nové ochrany do stávajícího 

systému. 

Klíčová slova 

Energetika Třinec, a.s.; průmyslový rozvod; třífázový zkratový výkon; maximální zkratový proud; 

minimální zkratový proud; rozvodna; nadproudová ochrana; záblesková ochrana 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with the concept of installing a new Arc Protection Relay for 

substation     R-Jih area Třinecké železárny, a.s. In the first part of this thesis there is the theoretical 

analysis of this work is to calculate the parameterization of the protections in the inlet of the switching 

fields. In the first part of this thesis is the theoretical analysis the concept of industrial power networks, 

the calculation of short circuit currents in three phase networks, according to ČSN EN 60909-0 and 

electrical protection setting methodology for electricity grid. In the second part of this 

work, calculating of short-circuit conditions at the substation circuit R-Jih is done. Part of the 

calculation there is the parameterization of overload protection in the inlet fields substation. The third 

part describes the current state of Arc Protection Relay for substation R-Jih, describing the new Arc 

Protection Relay, selecting appropriate alternatives to install the new Arc Protection Relay, setting 

a new Arc Protection Relay for the proper functioning and protection of the new solution to connect 

into the existing system. 
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protection relay 
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 Impedance sousledné; zpětné; netočivé složkové soustavy zkratového obvodu ( Ω ) 

  Koeficient charakterizující růst činného odporu s teplotou ( 0,004 1/K  ) 

  Součinitel pro výpočet nárazového zkratového proudu 
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 Sousledná; zpětná; netočivá složka 

k  Trojfázový zkrat 

k1  Jednofázový zkrat 

k2  Dvoufázový zkrat 

k2E  Dvoufázový zemní zkrat 

kE2E  Dvoufázový zkrat zemní proud tekoucí zpětným vedením 

L  Vedení, vodič 

 Vodiče trojfázové soustavy 

nn  Nízké napětí 

Q  Nadřazená soustava 

vn  Vysoké napětí 
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Horní indexy 
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1 Úvod 

Průmyslové podniky patří mezi největší odběratele elektrické energie. U nás se podílí 

na spotřebě nadpoloviční většiny celkové elektrické energie. Elektrická energie k těmto odběratelům 

proudí skrze elektrizační soustavu, která je tvořena elektrickými zařízeními. Tato zařízení musejí 

pracovat s instalovanými výkony až stovky MVA, napětím až velmi vysokým. 

Třinecké železárny, a. s., patří mezi největší podniky u nás, zpracovávající železnou rudu 

k výrobě surového železa a výrobků z něj. Aby podnik mohl fungovat, potřebuje pro svou činnost 

nemalé množství energie. O distribuci se v podniku stará Energetika Třinec, a. s., ta zásobuje hutní 

podnik jak el. Energií, tak stlačeným vzduchem, párou, horkou vodou. Spotřebu elektrické energie 

Energetika kryje částečně ze svých tepláren a částečně nakupuje elektřinu od ČEZ Distribuce, a. s. 

Napojení Třineckých železáren k distribuční síti 110 kV je provedeno třemi dvojitými vedeními 

z rozvodny v Ropici.  

Energetika Třinec se stará o rozvod elektrické energie k jednotlivým dílčím výrobním úsekům. 

Jde o rozsáhlou, složitou síť, která vyžaduje vysokou provozní spolehlivost. Velké rozvodny jsou 

provedeny jako kobkové nebo zapouzdřené s izolačním plynem SF6. Menší rozvodny jako například 

rozvodna R-Jih, která je předmětem řešení této diplomové práce, jsou v provedení skříňovém. 

V těchto skříních je zvýšené riziko vzniku obloukového zkratu. Obloukový zkrat má destruktivní 

účinky na el. zařízení a také na zdraví obsluhy, která se může dostat do přímého kontaktu s obloukem. 

Včasným vypnutím oblouku se minimalizuje poškození zařízení a sníží nebezpečí účinku oblouku na 

lidské zdraví. Jako nejúčinnější ochrana proti obloukovým zkratům je záblesková ochrana. Ta patří do 

skupiny mžikových ochran, na poruchu reaguje okamžitě. Z důvodu, že stávající záblesková ochrana 

je z roku 1970, stala se již nespolehlivou, proto je nutné navrhnout řešení zábleskové ochrany 

s novými digitálními ochranami od ABB, REA 101. Dále pro spolehlivou funkci rozvodny je nutné 

ověřit parametrizaci ochran v přívodních polích rozvodny. Ta vychází z výpočtů zkratových poměrů 

na rozvodně R-Jih. Cílem této práce je navrhnout řešení zábleskové ochrany, které bude nejjednodušší 

a zároveň splní požadavky provozní spolehlivosti rozvodny R-Jih. 
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2 Teoretický rozbor koncepce napájení průmyslových odběrů 

Elektrárny jsou zapojeny do soustav 400 kV nebo 220 kV, také jsou zapojeny do sítí 110 kV, 

které pak pracují do přenosové soustavy. Uzly rozvodných soustav jsou tvořeny elektrickými 

stanicemi, mají za úkol spínat různé větve vedení a často i transformovat elektrickou energii na jiné 

napětí. Z těchto stanic jsou pak napájeny veřejné a průmyslové rozvodné soustavy. Elektrická 

stanice je kompletní zařízení uzlu elektrizační soustavy (dále ES). Elektrické stanice jsou nedílnou 

součástí ES. Jejich umístění v ES musí být voleno optimálně. 

2.1 Členění elektrických stanic 

 

1) Podle účelu:   

- transformovny-slouží  k přeměně el. energie na el. energii jiných parametrů a dalšímu 

rozvodu; 

- spínací stanice-rozvádějí stejné napětí; 

- měnírny-převádějí střídavou el. energii na jinou (stejnosměrnou nebo různé 

frekvence). 

2) Podle způsobu obsluhy: 

- s trvalou obsluhou; 

- bez obsluhy s dozorem; 

- bez obsluhy s dálkovým ovládáním. 

2.2 Hlavní části elektrických stanic 

 

1) Elektrická část 

- Rozvodná zařízení slouží k rozvádění, měření, jištění, kontrolu elektřiny a řazení 

obvodů. Dělí se dále:  

a) podle způsobu montáže 

- rozvodny-montáž na místě, nutné stavební úpravy; 

- rozvaděče-montují se na místo již sestaven; 

- rozvodnice-malé nástěnné zařízení; 

b) podle provedení 

- vnitřní; 

- venkovní; 

- polokryté; 

 

- Vybavení rozvodných zařízení se liší podle účelu použití: 

- spínací (hlavní vypínače, odpojovače, odpínače); 

- spojovací (přípojnice); 

- ochranné (pojistky, bleskojistky, tlumivky atd.); 

- měřící (transformátory proudu a napětí); 

- izolační (izolátory). 

 

2) Společná a pomocná část-zabezpečuje provoz a údržbu (olejové hospodářství, revizní věž, 

sklady, dílny atd.). 

3) Stavební část (pozemek, budovy, komunikace). 
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2.3 Schémata elektrických stanic 

Schéma elektrické stanice určuje zejména provozní vlastnosti. O jaký druh stanice se bude 

jednat, je určeno zejména těmito požadavky: 

- provozní požadavky (napojení na stávající ES); 

- bezpečnost provozu (ochrana před úrazem, zamezení chybné manipulace, ochrana před zkraty); 

- hospodárnost provozní i investiční. 

Schéma elektrické stanice je tvořeno přípojnicemi a odbočkami. Schéma elektrické stanice by se 

mělo volit co nejjednodušší. Základním prvkem rozvodného zařízení je odbočka, kterou tvoří skupina 

připojených přístrojů sloužící ke spínání, měření a ochraně přívodu nebo vývodu el.energie. Podle 

funkce dělíme odbočky: 

1) Hlavní   

- alternátorové; 

- transformátorové; 

- vývodové   -     venkovní; 

- kabelové; 

- motorové; 

- kondenzátorové; 

- tlumivkové; 

- ostatní. 

2) Pomocné 

- spínače hlavních přípojnic; 

- spínače pomocných přípojnic; 

- pro měření napětí; 

- pro bleskojistky. 

Provoz přípojnic 

Přípojnice zprostředkovávají propojení odboček, jsou to holé vodiče, průřez je dán proudovým 

zatížením, pevností a zkratovými poměry. Podle počtu a druhu přípojnic se pak provozují zařízení: 

1) s přímými přípojnicemi: 

- jednoduchými; 

- jednoduchými a pomocnými; 

- dvojitými; 

- dvojitými s jednou ve funkci pomocné; 

- dvojitými s pomocnými; 

- trojitými; 

- trojitými s pomocnými; 

 

2) s okružními přípojnicemi: 

- bez záložního vypínače; 

- se záložním vypínačem; 

 

3) bez přípojnic („H“ schéma); 

4) s větším počtem vypínačů na odbočku. 
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2.3.1 Schémata elektrických stanic dle systému přípojnic 

 

1) Jednoduchý systém přípojnic 

Používá se tam, kde není nutné zajišťovat dodávku el. energie  při revizích a opravách.  Mezi 

velké výhody patří jednoduchost, přehlednost a nízké náklady. Spolehlivost dodávky lze zvýšit  

podélným dělením přípojnic. Tento systém přípojnic se používá u zařízení nízkého napětí (nn) 

a u málo důležitých zařízení vysokého napětí (vn). 

 
Obrázek 1  Jednoduchý systém přípojnic 

2) Jednoduchý systém s pomocnou přípojnicí 

Je-li nutné zajistit dodávku el. energie i při pracích na zařízení, používá se tento systém. Na 

obr. 2 je znázorněna ukázka při montáži na vypínači V2. Na pomocnou přípojnici se připojuje 

pouze jedna odbočka. Pomocná přípojnice se dimenzuje podle nejvíce zatížené odbočky. Toto 

schéma dále umožňuje podélné sepnutí hlavních přípojnic pomocí odpojovačů O1 a O2. 

Vp

V2

O1

O2

 
Obrázek 2 Jednoduchý systém s pomocnou přípojnicí 
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3) Dvojitý systém přípojnic 

Vyniká vysokou spolehlivostí dodávky el. energie, tam kde není dovoleno ani krátkodobé 

přerušení dodávky nebo tam, kde je nutné provoz odboček dělit do dvou skupin z těchto důvodů: 

- omezení zkratových proudů; 

- současné napájení ze dvou nespolupracujících zdrojů; 

- oddělení spotřebičů kolísavého výkonu; 

- odděleni kabelových a venkovních sítí; 

- zajištění důležitých odběrů, i v případě výpadku z některých napáječů. 

Využívá jej většina 22kV a 6kV rozvoden a málo důležitých 110kV stanic. 

Příčný spínač

přípojnic

 
Obrázek 3  Dvojitý systém přípojnic s příčným spínačem 

 

4) Dvojitý systém přípojnic, z nichž jedna slouží jako pomocná. 

 

Tento systém umožňuje provozovat při pracích na vypínačích jednu hlavní přípojnici jako 

pomocnou. Náhradní provoz odbočky se děje přes příčný spínač pomocné přípojnice a pomocný 

odpojovač. Nevýhodou je, že tento systém takto umožňuje provozovat jen jednu odbočku, tudíž se 

všechny ostatní odbočky zapojené na hlavní přípojnici, která přešla v pomocnou, musí převést 

na druhou hlavní přípojnici. Používáme hlavně u stanic do 110 kV. 

Příčný spínač

pomocné přípojnice

 
Obrázek 4  Dvojitý systém přípojnic, z nichž jedna je ve funkci pomocné přípojnice 
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5) Dvojitý systém přípojnic s pomocnou přípojnicí 

 

Provedení tohoto systému je investičně velice nákladné v porovnání s předchozími systémy, 

ovšem toto zapojení neomezuje rozsah manipulací dvojitého systému jako takového. Při práci na 

jednom z vypínačů, tím není postižen celý systém, dále zůstává vše tak, jak bylo, jen ta odbočka, 

na které se pracuje, se zmanipuluje tak, aby byla napájena z pomocné přípojnice. Pomocnou 

přípojnici a pomocný spínač musíme dimenzovat podle nejvíce zatížené odbočky. Má uplatnění u 

stanic s provozním napětím až 400kV. 

Příčný spínač

přípojnic

 
Obrázek 5  Dvojitý systém přípojnic s pomocnou přípojnicí 

 

6) Trojitý systém přípojnic 

 

Trojitý systém přípojnic lze provozovat tak, že jedna z hlavních přípojnic slouží jako pomocná 

nebo samostatně s pomocnou přípojnicí. Trojitý systém se používá: 

- tam, kde provoz musí být oddělen do tří skupin (velké zkratové proudy) nebo 

kde je nutné provozní oddělení sítí; 

- tam kde dvojité přípojnice musí být trvale v odděleném provozu a při revizi 

není nutné ani krátkodobé přerušení dodávky elektrické energie. 

Příčný spínač

přípojnic

 
Obrázek 6  Trojitý systém přípojnic 
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7) Okružní přípojnice 

 

Tvoří uzavřenou soustavu přípojnic. Každá odbočka je připojena mezi dva vypínače, tím je 

dosaženo toho, že ani při revizi na jednom z vypínačů nedochází k ani krátkodobému přerušení 

provozu odbočky. Přípojnice se zapojují do polygonu troj - až osmiúhelníku. Tento systém se 

využívá pro důležité energetické uzly vvn s malým počtem odboček.[1] 

 
Obrázek 7  Okružní přípojnice, troj- a čtyř-úhelník se záložním vypínačem 

 

8) Rozvodná zařízení bez přípojnic 

 

Jsou běžně užívané u malých distribučních stanic 110 kV/vn, tzv. ,,H schéma”. Používá se 

tam, kde se nepředpokládá další rozšíření rozvodny. Je užíváno ve stanici s dvěmi přívody a 

dvěmi transformátory. 

 
Obrázek 8  "H schéma" 

 

9) Systém s vyšším počtem vypínačů na odbočku 

 

Používá se pro stanice velice důležité a tam, kde chceme omezit následky zkratů v rozvodně 

s velkým počtem odboček na minimální. Existuje mnoho možností počtu vypínačů na 

odbočku, pro ukázku je zde uvedeno schéma s 1a1/2 vypínačem na odbočku. 
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Obrázek 9  Systém s 1 a půl vypínačem na odbočku 

 

2.4 Konstrukční a dispoziční řešení elektrických stanic 

 

Uspořádání elektrických stanic je dáno uspořádáním jejich jednotlivých částí. Při volbě 

dispozičního řešení se vychází z těchto požadavků: 

- Elektrické schéma; 

- Jmenovité napětí; 

- Druh stanice; 

- Druh přívodu; 

- Začlenění do ES; 

- Poměry při zkratech; 

- Prostředí, kde se stanice nachází, zejména znečištění ovzduší; 

- Hospodárnost; 

- Bezpečnost osob i provozu. 

Elektrické rozvodné zařízení se provádí buď venkovní  nebo vnitřní. Z ekonomického hlediska je 

výhodnější stavba elektrických stanic venkovních. U krytých rozvoden je cena samotného stavebního 

objektu až 60 % ceny rozvodného zařízení. Tam, kde hrozí nebezpečí znečištění (snížení izolačního 

stavu), a tím ohrožení bezpečnosti provozu, se provede elektrická stanice jako vnitřní. 

Možná uspořádání rozvoden: 

1) Rozvodná zařízení vvn nad 52 kV: 

- venkovní, kde nehrozí znečištění okolního ovzduší; 

- halová, při velkém znečištění okolního ovzduší; 

- zapouzdřená, v místech, kde není dostatek prostoru (průmyslové rozvody…). 

2) Rozvodná zařízení vn do 52 kV: 

- kobková, jedno i vícepodlažní; 

- kobková, panelové; 

- skříňová, venkovní i vnitřní; 

- halová; 

- venkovní, jen pro 22 a 35kV. 
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3) Rozvodná zařízení nn do 1 kV: 

- kobková; 

- halová; 

- rozvaděče, vnitřní i venkovní, bývají nejpoužívanější. 

4) Stanoviště transformátorů: 

- přímo v rozvodném zařízení; 

- v transformátorových komorách; 

- na volném prostranství. 

U venkovního provedení je větší nárok na zastavěnou plochu. U nás se vvn rozvodny stavějí jako 

venkovní, s výjimkou míst s velkým znečištěním, kde se provede rozvodné zařízení kryté, nebo hodně 

prosazované využití zapouzdřených rozvoden.[1] 

2.4.1 Rozvodny VVN 

 

Provedení je obvykle venkovní, jen v místech s vysokým znečištěním ovzduší se omezuje 

výstavba. Tyto rozvodny mají uplatnění jak pro energetické účely, tak i pro vstupní stanice 

průmyslových odběrů. 

Rozvodny VVN se podle systému přípojnic provádějí: 

- s přímými přípojnicemi-zejména systém s dvojitými přípojnicemi a pomocnou 

přípojnicí, při větším počtu odboček bývají přípojnice podélně dělené; 

- s okružními přípojnicemi-při malém počtu odboček; 

- bez přípojnic-důležité distribuční trafostanice a vstupní průmyslové stanice. 

Propojování přístrojů rozvodného zařízení se provádí buď AlFe lany nebo Al trubkami. Přístroje 

jsou umístěny na kovových konstrukcích s betonovými základy. 

Venkovní provedení má větší volnost při návrhu oproti halovému provedení. Jejich uspořádaní je 

přehlednější, a umožňuje snadnější přístup k přístrojům.  

Nevýhodou venkovního provedení je vyšší nárok na údržbu (nátěry, ochrana před znečištěním 

izolace). Veškeré vybavení venkovních stanic musí odolávat povětrnostním vlivům i při extrémních 

podmínkách. Provozní bezpečnost je snížena deštěm, bouřkami, námrazou, větrem, teplotními rozdíly. 

2.4.2 Rozvodny  VN 

 

Rozvodny vn se řeší podobně jak vvn s tím, že se dále provádějí rozvodny kobkové a skříňové. 

U rozvodných zařízení vn je většinou snaha o umístění v centru spotřeby. Rozvodné zařízení vn je 

důležitým bodem každé sítě, soustřeďují se v něm přívody zdrojů a vývody ke spotřebičům. Z tohoto 

hlediska jsou na výstavbu a provozování vn rozvoden kladeny vysoké požadavky z hlediska 

bezpečnosti a spolehlivosti. Dimenzování hlavních obvodů se provádí, podle účinku zkratových 

proudů, podle účinku ustálených proudů a v přechodných stavech dle jmenovitého napětí. 

Dimenzování podle účinku zkratových proudů vychází z předepsaných dovolených hodnot 

ekvivalentního oteplovacího proudu a nárazového zkratového proudu. Dynamické namáhání při zkratu 

je přímo úměrné druhé mocnině nárazového zkratového proudu, uspořádání a tvaru vodičů a nepřímo 

úměrné vzdálenosti vodičů. 

Dimenzování podle proudu v ustáleném a přechodném stavu je dáno dovoleným proudovým 

zatížením vodičů, jejich ochlazováním a dovolenou teplotou. 
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Pro dimenzování podle jmenovitého napětí jsou dvě možnosti, a to dodržení bezpečných izolačních 

vzdáleností pro vzduch nebo musí zařízení vydržet předepsané zkušební napětí (rázové a střídavé). 

2.4.2.1 Kobkové rozvodny VN 

Konstrukce kobek je z ocelového rámu, vyplněného nesnadno hořlavým materiálem (sádrové 

vyzdívky, křemelinové látky, speciálně impregnované desky).  Používají se prefabrikované dílce, které 

se na místě sestaví. Mezistěny zabezpečují, že se porucha včetně obloukového zkratu nepřenese na 

sousední obvody, a zároveň chrání obsluhu při revizích v sousedních kobkách. Přístrojové vybavení 

jednotlivých odboček je umístěno v kobce, z přední strany je umístěna ovládací skříň s ovládacím 

návěštím a měřicími přístroji, zadní část kobky je tvořena buď stěnou nebo pletivem. Vývojem kobek 

se dosáhlo uplatnění ochranné izolace živých částí pro zlepšení bezpečnosti proti poruchám. Izolace je 

použita zejména u přípojnic a u vypínačů, které jsou v izolačním provedení. Odpojovače jsou 

zachovány, odpadají pouze strůpky a průchodky oddělující přípojnicovou a vypínačovou část. 

Vzhledem k tomu dochází ke zmenšování kobek, tím se kobková rozvodna víc blíží skříňovému 

rozvaděči.  

Výhodou kobkového rozvodu je přehlednost, ochrana proti šíření poruchy, snadný přístup 

k přístrojům, možnost vizuální kontroly. Kobková rozvodná zařízení se provádějí s libovolným 

provedením přípojnic, napojují se kabelová i venkovní vedení na odbočky. 

Kobkové rozvodny jsou v provedení: 

1) Jednopodlažní rozvodny-mají veškeré vybavení potřebné k provozu odbočky umístěné 

v jednom podlaží, kobka není horizontálně předělená, a proto se může stát, že případná 

porucha v kobce může způsobit daleko větší škody než u vícepodlažní rozvodny. Tyto 

rozvodny mají uplatnění v malých a středních průmyslových transformovnách a spínacích 

stanicích. 

2) Dvoupodlažní rozvodny-jsou nerozšířenější v rozvodných zařízeních vn. Provádějí se ve dvou 

variantách: 

- s nástěnnými kobkami; 

- s kombinovaným umístěním kobek. 

Rozvodny s nástěnnými kobkami mají jednoduchý systém přípojnic, v horním podlaží 

jsou přípojnice, odpojovače a vypínač. Ve spodním jsou vývodové odpojovače, měřící 

transformátory. Schematické znázornění této kobky je na obr. 10. 

Rozvodny s kombinovaným umístěním kobek má kobky volně stojící, nad nimi probíhají 

hlavní přípojnice a kobky nástěnné, nad nimiž jsou umístěné pomocné přípojnice. Schéma 

takovéto kobky zobrazuje obr. 10. 

3) Vícepodlažní rozvodny-mají uplatnění ve velice důležitých uzlech energetické soustavy 

s velkými zkratovými proudy. Následky zkratů se omezí na malou část odbočky. Nevýhodou 

se stává nepřehlednost zařízení a výška budovy. 
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Obrázek 10  Dvoupodlažní rozvodna nástěnná a kombinovaná 

 

2.4.2.2 Rozvaděče VN 

1) Kovově kryté rozvaděče vn vznikly na popud požadavku zmenšit rozměry rozvodných 

zařízení a součastně chránit obsluhu před nebezpečným dotykem. Toto provedení umožňuje 

umístění rozvodny přímo v centru spotřeby el. energie. Tyto rozvaděče bývají vyráběny 

přímo v podnicích na to specializovaných a dopravují se na stanoviště jako hotový celek. 

Jsou konstruovány jako skříňové stavebnice s výsuvnými přístroji. Každá skříň obsahuje 

potřebné vybavení jedné odbočky. Výsuvné provedení přístrojů nahrazují jejich kontakty, 

přípojnicové a vývodové odpojovače. Při konstrukci rozvaděče se jako izolant živých částí 

používá vzduch, umělá hmota nebo jejich kombinace. 

 

2) Rozvaděče s plnou izolací v umělé hmotě jsou sestaveny z výsuvných odpínačů a pojistek. 

U těchto rozvaděčů je zřejmé podstatné zmenšení rozměrů rozvaděče.  

 

3) Zapouzdřené rozvaděče-spolehlivost a odolnost proti zkratu vede k použití plynné atmosféry 

jako izolantu živých částí rozvaděče. Plynná atmosféra je regenerovatelná, i při přeskoku 

zachovává své izolační vlastnosti. Pro rozvaděče vn se používá fluorid sírový (SF6), je to 

syntetický plyn s vynikajícími dielektrickými a zhášecími vlastnostmi. Je to plyn 5x těžší než 

vzduch, bezbarvý, bez zápachu, nehořlavý, nejedovatý a při atmosférickém tlaku má 3x větší 

izolační schopnost než vzduch, jeho izolační schopnost roste s tlakem. Má výborné vlastnosti 

pro zhášení oblouků. Užití plynného izolantu vyžaduje okolo živých částí pouzdro, které se 

volí kovové a je účinně uzemněno. Rozvod se skládá z válcových nádob naplněných tímto 

plynem o tlaku 0,25-0,45 MPa. Tímto tento druh rozvodu dosahuje vysoké provozní 

bezpečnosti. Proto se velice hojně používá pro konstrukce spínacích přístrojů 

a zapouzdřených stanic vvn a vn. 
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2.4.3 Rozvodná zařízení nn 

Běžně se rozvodny nn konstruují jako rozvaděče. Výjimečně je využito kobkové konstrukce. 

Rozvaděč je samostatná konstrukční jednotka elektrického zařízení, obsahuje elektrické přístroje 

silové, ochrany, měřicí přístroje, ovládací a pomocná zařízení. Rozvaděč je použit pro distribuci el. 

energie (silové rozvaděče), ale také pro kompenzaci účiníku (kompenzační rozvaděče). 

Podle konstrukce se rozvaděče nn dělí na: 

1) rozvaděče nekryté, rámové – živé části jsou přístupné na dotyk, nemají krytí 

2) rozvaděče panelové – na přední panelové stěně jsou umístěny měřící a ovládací přístroje 

3) rozvaděče skříňové – jsou to zakryté rámové rozvaděče, takový rozvaděč je zakrytý ze všech 

stran, přístup k elektrickému vybavení rozvaděče je po otevření uzamykatelných dveří  

4) rozvaděče skříňové stavebnicové – jsou to kryté rozvaděče tvořené několika navzájem 

mechanicky spojenými skříněmi 

5) rozvaděče výsuvné – jsou to skříňové stavebnicové rozvaděče s možností vysunutí 

elektrického přístroje nebo celé odbočky  

6) rozvaděče zapouzdřené – tvoří jej sestava zapouzdřených skříněk, mají odnímatelné čelní 

i bočná kryty a jsou navzájem mechanicky spojeny 

7) přípojnicový rozvod nn – je proveden jako rozvodná soustava obsahující přípojnice umístěné 

na podpěrných izolátorech v závěsných kanálových konstrukcích nebo krytech. Přípojnicové 

jednotky umožňují připojení vývodu pro spotřebiče. Tento rozvod umožňuje nezměrnou 

variabilitu vývodů, lze jej lehce přizpůsobit potřebám provozu. 

 

2.4.4 Transformovny 

Transformovny zahrnují transformátory a další zařízení potřebná k jejich provozu. Transformátor 

je nezastupitelným strojem ve střídavém rozvodu energie. Umožňuje zvyšovat, a snižovat napětí pro 

dálkové a místní rozvody. U transformoven vvn/vn se trafostanice provádí jako venkovní, v budově 

jsou umístěny pomocné provozy. Ochrany jsou umístěny v budově pomocných provozů nebo 

v domcích přímo v rozvodně. U průmyslového i distribučního rozvodu se často setkáme s kombinací 

vnitřního provedení rozvodu a venkovním stanovištěm transformátoru. 

Druhy transformátoru podle účelu: 

- Blokové - transformátor je v sérii s generátorem. Jejich výkon je dán čistě výkonem 

generátoru. Počet blokových transformátorů je zpravidla shodný s počtem generátorů. 

 

- Spojovací - pro spojení dvou elektrických sítí o různém napětí. 

 

- Průmyslové a distribuční - pro napájení vnitřních rozvodů. Výkony těchto transformátorů 

se řídí požadavkem bezpečného provozu. Počet má být co nejmenší (1-2). Výkony se volí 

tak, aby při výpadku jednoho transformátoru mohl druhý spolehlivě a bezpečně krýt 

spotřebu všech odboček 1. stupně důležitosti. Uzly transformátoru se vyvádějí tak, aby se 

ve vvn síti mohly uzemnit, kdežto u vn sítí se vyvádí se zesílenou izolací pro připojení 

kompenzačního zařízení (zemní spojení).  
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2.4.4.1 Stanoviště transformátorů 

Transformátory se umísťují: 

- Ve společném prostoru spolu s rozvodným zařízením nn a vn-pouze suché transformátory 

nebo nejvýše dva olejové o maximálním výkonu 630kVA. Transformátory se oddělují 

nehořlavou příčkou, nebo stačí oddělení krytím, použijeme-li skříňové rozvaděče. 

- V transformátorových komorách-kde je velké znečištění ovzduší a hrozí znečištění 

izolátorů. V jedné komoře smí být pouze jeden transformátor, spolu s ním se ještě může 

umístit kompenzační baterie pro kompenzaci proudu naprázdno. 

- Na venkovním stání-kde nehrozí znečištění izolace. 

U transformátoru není přípustné prosakování oleje do terénu. Proto se pod transformátorem buduje 

tzv. olejová jímka pro zachycení veškerého objemu oleje v transformátoru nebo na 20 % objemu 

oleje, pokud je jímka pod transformátorem spojena odpadním potrubím se sběrnou olejovou jímkou. 

Na vnitřním provedení stanoviště transformátorů se musí zajistit správné chlazení trafa 

(přirozeným nebo nuceným větráním) tak, aby teplota na stěně nádoby transformátoru nepřekročila 

60 °C. Při návrhu větrání se vychází ze ztrát při pravděpodobném zatížení transformátoru. 

 

 

2.5 Průmyslový rozvod elektrické energie 

Velké průmyslové podniky s příkonem nad 10 MVA mají umístěnou hlavní trafostanici vvn/vn na 

nejvýhodnějším místě pro připojení. Rozvod energie v podniku ještě dále obsahuje několik hlavních 

rozvoden vn, z kterých jsou napájeny podružné transformační stanice, umístěné co nejblíže ke 

spotřebičům. 

Podružné transformovny jsou napájeny z okružního kabelového rozvodu vn. Z těchto trafostanic bývá 

napájena síť radiální (paprsková) nebo mřížová. 

 

2.5.1 Rozvod elektrické energie v hutním závodě 

Základním rozvodem hutních podniků je vn IT síť na hladině 6 kV. Pokud síť dosahuje velkých 

kapacitních proudů, je síť kompenzovaná Petersonovou cívkou v uzlu transformátoru. Zejména 

u kompenzace kapacitních proudů kabelového vedení se používá na místo Petersonovy cívky činného 

odporu. Ze sítě 6 kV jsou napájeny motorické spotřebiče s výkonem větším než 150 kW a 

transformovny 6 kV/nn. 

Hlavní provozy huti,  jako vysoké pece, koksovny, ocelárny atd., vyžadují zajištění dodávky elektrické 

energie 1. stupně zajištěnosti. Tudíž musí být zajištěno napájení ze dvou nezávislých zdrojů, nejčastěji 

podniková elektrárna a distribuční síť energetiky vvn 110 kV. 

K napájení rozvoden hlavních provozů bývá použito dvojitého paprskovitého vedení. 

V některých hutních provozech velice záleží na spolehlivosti dodávky elektrické energie, 

např. čerpadlo chladící vody vysoké pece. Jako záložního zdroje je použito synchronních generátorů 

poháněných spalovacími motory, které se rozběhnou v případě výpadku elektrické energie.[2] 
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2.5.2 Druhy rozvodu v průmyslovém závodě 

Mezi nejčastěji využívané konfigurace patří sítě paprskové a okružní. 

a) Síť paprsková – paprskový rozvod je nejlevnější, zato jistota dodávky je nejmenší. 

VN NN

VN

Síť nízkého napětí

Síť vysokého napětí

 

Obrázek 11  Schéma paprskových sítí nn a vn 

b) Síť okružní – je dražší než síť paprsková, ale provozně spolehlivější, polosmyčky jsou vedeny 

tak, aby se daly v případě potřeby sepnout ve spínací stanici. Obvykle je okružní síť za 

normálního provozu provozována jako paprsková, jen v případě poruchy se spínají tak, aby 

byla zajištěna nepřetržitá dodávka el. energie. 

VN NN

Síť nízkého napětí

VN

Síť vysokého napětí

 

Obrázek 12  Schéma okružních sítí nn a vn 
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3 Konfigurace sítí na Energetice Třinec, a.s. 

Hutní závod Třinecké železárny, a.s. patří mezi nejvýznamnější podniky na severní Moravě. 

Jeho napájení zajišťuje Energetika Třinec, a.s. a ČEZ Distribuce, a.s.. Vysoko napěťovou elektrickou 

síť tvoří tři soustavy napětí 110, 22, 6 kV. Rozvod je převážně proveden kabely, které jsou uloženy 

v zemi ale také v kabelových mostech (energo mostech). Rozvod je paprskový, v případě poruchy je 

možné jednotlivé rozvodny propojit. Zkratové proudy jsou omezeny reaktory. 

Energetika Třinec, a.s. zajišťuje napájení severní, a jižní části podniku a dále provoz Nové kyslíkárny. 

Napájení severní i jižní části závodu je provedeno vedením 110 kV z rozvodny v Ropici. Do rozvodny 

v Ropici je napětí přivedeno z Nošovic, vedením 5691 a 5692, dále z Albrechtic vedením 601 a 602. 

Napájení do rozvodny v Ropici je také přivedeno ze Slovenské republiky, a to vedením 603 a 604. 

Z rozvodny v Ropici je vedením 661, 662, a vedením 669, 670 z Polska,  zajišťováno napájení 

rozvodny TIV 110 kV - tato rozvodna se nachází v jižní části závodu. Dále vedením 663, 664 a 

odbočkami vedení 603 a 604 je napájena rozvodna TII 110 kV v severní části závodu. Vedení 665, 

666 napájí rozvodnu TIII 110kV a ta dále provoz válcovny ,,D“ také v severní části závodu. Rozvodny 

T II a TIII jsou v provedení venkovním, rozvodna TIV je provedena jako zapouzdřená s izolačním 

plynem SF6. 

 

Pro napájení severní části závodu je napětí 110 kV transformováno na hladinu 22 kV transformátory 

T111 a T112. Rozvodna TII na hladině 22kV je podélně dělená. Rozvodna 22 kV  je propojena 

kabelem s rozvodnou TIV 22 kV v jižní části závodu. TIV na 110kV je podélně dělená na dva úseky, 

na přípojnice jsou připojeny transformátory T106  110/22 kV, trojvinuťový T 107 110/22/6,3 kV a 

trojvinuťové T108, T109,T110 110/6,3/6,3 kV. Z nich je výkon veden do rozvoden TIV 22 kV a TIV 

6 kV. 

Energetika Třinec, a.s. pracuje s několika vlastními generátory kryjícími částečně potřebu el. energie 

Třineckých železáren, a.s.. Na přípojnice rozvodny EII pracují generátory TG 2-31,25 MW a TG3-

15 MW. Na rozvodnu TIV je připojen generátor TG 14- 16,8MW. Do rozvodny EIII pracují tři 

generátory TG 11- 12 MW, TG13- 33,6 MW a TG 15- 1,12 MW. [4], [8], [13] 

 

 

 

4 Metodika výpočtů zkratů dle ČSN EN 60909-0 

Kompletní výpočet zkratových proudů udává proudy jako funkci času v místě vzniku zkratu 

od počátku zkratu až do konce. Takový výpočet není ve většině případů nutný. Stačí nám znát 

efektivní hodnotu souměrné složky a nárazový zkratový proud ip zkratového proudu po vzniku zkratu. 

Největší hodnota ip je závislá na časové konstantě zanikající aperiodické složky a kmitočtu, tedy na 

poměru  zkratové impedance ZK, a lze říci, že dosahuje maximálních hodnot právě tehdy, vzniká-

li zkrat v okamžiku průchodu napětí nulou.  
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4.1 Zásady výpočtu 

Výpočet minimálních a maximálních zkratových proudů vychází z těchto zjednodušení: 

a) Při výpočtu se předpokládá, že po dobu trvání zkratu se parametry prvků soustavy nemění. 

b) Po dobu zkratu se nezmění typ zkratu. 

c) Změny v zapojení soustavy během zkratu se uvažují, jen když ovlivní velikost ekvivalentního 

oteplovacího proudu. 

d) Předpokládá se, že zkraty postihující víc než jednu fázi vznikají v témže místě. 

e) Odpor elektrického oblouku se zanedbává. 

f) Všechny kapacity vedení, paralelní admitance a netočivé zátěže se zanedbávají vyjma 

paralelních admitancí v netočivé soustavě. 

g) Při výpočtu se uvažuje vliv synchronních strojů a asynchronních motorů. Vliv polovodičových 

zařízení se respektuje, jen když mohou v době trvání zkratu dodávat zkratový proud. 

h) Synchronní alternátory 

U výpočtu se předpokládá, že zkrat je dostatečně elektricky vzdálen, takže se může vyvinout 

střídavá složka s konstantní amplitudou. Je-li příspěvek synchronního stroje 

větší než dvojnásobek jeho jmenovitého proudu, doporučuje se provést podrobnější výpočet 

pro elektricky blízký zkrat. 

i) Asynchronní motory 

Příspěvek jednofázových motorů se uvažuje jen tehdy, je-li jejich součtový výkon roven 

15 % součtového výkonu trojfázových asynchronních motorů. 

Příspěvek motorů opatřených polovodičovými měniči se uvažuje jen k počátečnímu 

rázovému a nárazovému zkratovému proudu, když měnič dovolí rekuperaci energie. 

Příspěvek asynchronních motorů v nízkonapěťové soustavě ke zkratovému proudu se 

může zanedbat, jestliže tento příspěvek není větší než 5 % počátečního zkratového proudu 

 , vypočítaného bez příspěvku těchto motorů.  

Dále se s příspěvkem asynchronních motorů nepočítá ve veřejné distribuční síti nízkého 

napětí. 

j) Při zkratu na nízkém napětí se neuvažují příspěvky paralelních kondenzátorů a kapacit 

vedení ani k nárazovému zkratovému proudu. 

 

Pokud se počítají zkratové proudy v soustavách s různými hladinami napětí, je nutné přepočítat 

hodnoty impedancí z jedné napěťové hladiny na jinou, a to na tu, ve které se má určit velikost 

zkratového proudu. 

 

4.2  Podmínky pro stanovení maximálního zkratového proudu 

Při určování nejvyšší možné hodnoty zkratového proudu se vychází z nejnepříznivějšího stavu 

elektrizační soustavy.  

Předpokládá se: 

a) Pro výpočet maximálních zkratových proudů se musí použít napěťový součinitel cmax podle 

tabulky 1. 

b) Vybrat konfiguraci soustavy a maximální příspěvky z elektráren a síťových napáječů tak, aby 

vedly k maximální hodnotě zkratového proudu v místě zkratu. 

c) Vliv asynchronních motorů se musí uvážit podle potřeby. 

d) Uvažují se odpory RL vedení (venkovních vedení a kabelů) při teplotě 20 °C. 



OPTIMALIZACE VN SÍTĚ ENERGETIKY TŘINEC, A. S. 
 

- 28 - 
 

4.3 Podmínky pro stanovení minimálního zkratového proudu 

Při určování nejmenší možné velikosti zkratového proudu se vychází z omezeného stavu 

elektrizační soustavy.  

Předpokládá se: 

a) Pro výpočet se musí použít napěťový součinitel cmin pro nn 0,95 pro vn a vvn 1. 

b) Vybrat konfiguraci soustavy a minimální příspěvky z elektráren a síťových napáječů tak, aby 

vedly k minimální velikosti zkratového proudu. 

c) U stanic, které jsou za normálního provozu napájeny dvěma transformátory nebo dvěma 

vedeními, se minimální zkratové proudy určí při odpojení jednoho transformátoru nebo 

vedení. 

d) Vliv asynchronních motorů se zanedbává. 

e) Odpor RL venkovního vedení nebo kabelů se musí uvažovat při nejvyšší teplotě: 

    (1) 

kde: 

RL20-je rezistence při teplotě 20 °C 

θe – teplota vodiče ve °C na konci zkratu (uvažuje se maximální dovolená provozní teplota vodičů). 

α – součinitel rovný 0,004/K, platný pro praktické účely pro měď, hliník, slitiny hliníku.  

4.4 Metoda výpočtu 

4.4.1 Ekvivalentní napěťový zdroj v místě zkratu 

Princip metody je založen na zavedení ekvivalentního napěťového zdroje v místě zkratu. 

Ekvivalentní napěťový zdroj je jediným aktivním napětím soustavy. Všechny ostatní součásti 

elektrizační soustavy jsou nahrazeny svou vnitřní impedancí. Všechna ostatní napětí v soustavě 

jsou nulová. Nadřazenou soustavu určuje jen její vlastní vnitřní impedance, přepočtená na stranu 

nižšího napětí transformátoru, a transformátorem pomocí své impedance vztažené na stranu 

nižšího napětí. 

4.4.2 Použití metody souměrných složek 

Výpočet hodnot proudů v trojfázových střídavých soustavách při souměrných a nesouměrných 

zkratech se zjednoduší použitím souměrných složek. Předpokládá se, že elektrické zařízení má 

symetrickou strukturu, například v případě transponovaných vedení. Takto vypočtené hodnoty 

proudů mají přijatelnou přesnost i pro netransponované vedení. 

Při použití této metody se vypočítá proud v každé fázi superponováním tři souměrných 

složkových soustav. 

- proud sousledné složky soustavy 

- proud zpětné složky soustavy 

- proud netočivé složky soustavy 

 

        (2) 
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Souslednou zkratovou impedanci  určíme, když souměrnou soustavu napětí sousledné složky 

přiložíme do místa zkratu, všechny synchronní a asynchronní stroje jsou nahrazeny jejich vnitřní 

impedancí. 

Zpětnou zkratovou impedanci  určíme, když souměrnou soustavu napětí zpětné složky 

přiložíme do místa zkratu. 

Hodnoty sousledných a zpětných impedancí se mohou lišit jen u točivých strojů. Při výpočtu 

elektricky vzdálených zkratů se může uvažovat  

Netočivou zkratovou impedanci  určíme, když přiložíme střídavé napětí mezi třemi 

zkratovanými fázemi a společným zpětným vedením, (např. zemnící soustava, vodič PEN, zemnící 

vodič). 

Při výpočtu nesouměrných zkratů v soustavách vysokého a velmi vysokého napětí s použitím 

ekvivalentního napěťového zdroje se musí uvažovat kapacita netočivé složky vedení u soustav 

s izolovaným uzlem, rezonančně uzemněných, a u soustav s uzemněným uzlem se zemnícím faktorem 

vyšším než 1,4. Zanedbáním netočivé složky kapacit vedení v uzemněných soustavách vedou hodnoty 

zkratových proudů k výsledkům, které jsou mírně vyšší než skutečné hodnoty zkratových proudů. 

Odchylka je závislá na uspořádání sítě. 

Jen ve zvláštních případech je netočivá složka impedance v místě zkratu stejná jako sousledná a 

zpětná impedance. 

 

4.5 Postup výpočtu 

 

a) Nakreslí se schéma zapojení obvodu, do něj se zapíší parametry uvažovaných prvků soustavy, 

vztažené k jejich jmenovitému výkonu a napětí, stejně tak i napětí zdrojů a vztažená napětí 

jednotlivých napěťových hladin. 

b) Ze schématu soustavy se odvodí schéma sousledné a je-li třeba, tak i zpětné a netočivé složky 

a přepočítají se hodnoty parametrů. 

c) Pro každý složkový systém se určí jeho impedance nakrátko vztažená k místu zkratu. 

d) Určí se výsledné výpočtové napětí pro souslednou složku. 

e) Vypočítá se počáteční souměrný rázový zkratový proud  tekoucí místem zkratu. 

f) Vyhodnotí se příspěvek alternátoru. 

g) Vyhodnotí se parametry určující zkratové poměry. 

h) Je-li třeba, určí se proudy tekoucí jednotlivými větvemi obvodu. 

 

4.6 Výpočet parametrů prvků soustavy 

Síťové napáječe   

 

   (3) 

kde  je jmenovité napětí soustavy v bodě připojení napáječe 

  je počáteční souměrný rázový zkratový proud napáječe 

c      je napěťový součinitel ( podle tabulky 1) pro  

    je souměrný rázový zkratový výkon napáječe 
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V případě síťových napáječů, napájených venkovním vedením se jmenovitým napětím nad 35 kV, 

je možné ekvivalentní impedanci  považovat za reaktanci. V jiných případech, pokud není pro činné 

odpory RQ síťových napáječů známa žádná přesná hodnota, je možné dosadit  kde 

.             

Tabulka 1  Napěťový součinitel pro výpočet zkratových proudů dle ČSN EN 60909-0 [3] 

Jmenovité napětí      
UN 

Napěťový součinitel c pro výpočet 

maximálních zkratových proudů 
cmax 

minimálních zkratových proudů 
cmin 

Nízké napětí 1,05* 
0,95 

100V až 1000V 1,10** 

Vysoké napětí 

1,10 1,00 
>1kV až 35kV 

Velmi vysoké napětí 

>35kV 

*pro soustavy nízkého napětí s tolerancí 6%                                                                                    
**pro soustavy nízkého napětí s tolerancí 10%  

 

Transformátory 

Dvouvinuťové transformátory:  

 

                            (4) 

  (5) 

   (6) 

 

kde:    je jmenovité napětí transformátoru na primární nebo sekundární straně 

 je jmenovitý proud transformátoru na primární nebo sekundární straně 

 je jmenovitý zdánlivý výkon transformátoru 

 jsou jmenovité ztráty nakrátko transformátoru 

 je jmenovité napětí nakrátko transformátoru v procentech 

 je činná složka  v procentech 

 

S rostoucí velikostí transformátorů roste obvykle poměr . U velkých transformátoru je činný 

odpor tak malý, že je možné u výpočtu zkratového proudu jej zanedbat a uvažovat jen reaktanci 

transformátoru. Ale při výpočtu nárazového zkratového proudu ip nebo stejnosměrné složky id.c. ,  je 

nutné činný odpor uvažovat. 

 

Trojvinuťové transformátory 

   (7) 

   (8) 

   (9) 
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pomocí vzorců: 

                              (strana C rozpojená) (10) 

 (strana B rozpojená) (11) 

                              (strana A rozpojená) (12) 

     (13) 

   (14) 

kde:       je jmenovité napětí na straně A 

  je jmenovitý zdánlivý výkon mezi stranami XY 

 ;   jmenovité činné a induktivní složky napětí na krátko v procentech 

 

 

Venkovní vedení a kabely 

 

Impedance sousledné a zpětné složkové soustavy u venkovních vedení a kabelů jsou stejné. 

 Impedanci venkovních vedení a kabelů lze vypočítat z parametrů vodiče, jako jsou 

průřezy a rozteče vodičů. Často se velikost netočivé impedance udává jako poměr  a . 

 

Činný odpor vedení: 

       (15) 

Reaktanci pro venkovní vedení: 

    (16) 

 

kde:      je rezistivita použitého materiálu pro vodič, např:   měď   

               hliník   

sn je jmenovitý průřez v mm
2
 

l  je délka vedení v metrech 

d   je geometrická střední vzdálenost mezi vodiči v metrech   

r   je poloměr vodiče v metrech 

 

V případě kabelů je sousledná impedance uvedena ve výrobní dokumentaci. Impedance netočivé 

složky záleží na provedení kabelu, způsobu uzemňování a vlivu okolí, doporučuje se v případě 

netočivé impedance použití měřených hodnot. 

 

Reaktory omezující zkratový proud 

Je-li reaktor geometricky souměrný, jsou sousledné, zpětné a netočivé impedance stejné. 

Reaktor omezující velikost zkratového proudu se považuje za součást zkratové impedance.  

 

   (17) 
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kde:    je jmenovité napětí nakrátko reaktoru 

  je jmenovitý proud reaktoru 

  je jmenovité napětí soustavy v místě připojení reaktoru 

 

 

Synchronní stroje 

  (18) 

S dostatečnou přesností lze použít následující hodnoty:  

 pro generátory s  

 pro generátory s  

 pro generátory s      

Obvykle X(1) = X(2) , pokud jsou hodnoty  a  odlišné, lze použít:  

Netočivou impedanci udává výrobce stroje. [3] 

 

Asynchronní motory 

Příspěvek motorů vysokého napětí se musí zahrnout do výpočtu maximálního zkratového proudu. 

Příspěvek motorů nízkého napětí se musí zahrnout do výpočtu ve vlastní spotřebě elektráren 

v průmyslových podnicích. 

Příspěvek asynchronních motorů v nízkonapěťové soustavě ke zkratovému proudu  se může 

zanedbat, jestliže tento příspěvek není větší než 5 %  počátečního zkratového proudu  , vypočítaného 

bez příspěvku těchto motorů. 

Reaktanci motorů v sousledné a zpětné složkové soustavě lze určit takto: 

   (19) 

kde:    je jmenovité napětí motoru 

 je poměrný záběrný proud motoru 

 je jmenovitý zdánlivý výkon motoru 

 

Kondenzátory a nemotorické zátěže 

Paralelní admitance, kapacity vedení a nerotační zátěže můžeme ve výpočtu zkratových proudů 

zanedbat, mimo netočivé impedance. Bez ohledu na čas vzniku zkratu, může být zanedbán vybíjecí 

proud paralelních kondenzátorů u výpočtu. 
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Přepočet parametrů prvků zkratového obvodu 

Při výpočtu zkratových proudů v soustavách s různými hladinami napětí je nutné provést přepočet 

impedancí, proudů a napětí na jednu napěťovou hladinu, obvykle místo zkratu.  

   (20) 

 

4.7 Výpočet zkratových poměrů  

 

U elektricky vzdálených zkratů se zkratový proud počítá jako součet těchto složek: 

- střídavé složky s konstantní amplitudou po dobu trvání zkratu; 

- stejnosměrné složky začínající na počáteční hodnotě A a jdoucí k nule. 

 jsou efektivní hodnoty a jsou si téměř rovny. 

V případě elektricky blízkého zkratu je zkratový proud součet dvou složek: 

- střídavé složky se zmenšující se amplitudou; 

- stejnosměrné složky začínající v A a jdoucí k nule. 

Je potřeba určit nejen  , ale i souměrný zkratový vypínací proud  a ustálený zkratový proud 

. U tohoto zkratu je souměrný zkratový vypínací proud  menší než počáteční rázový zkratový 

proud .  Ve zvláštních případech se stává, že okamžitá hodnota klesajícího proudu dosáhne prvně 

nuly až po několika periodách, to se stává, jestliže je stejnosměrná časová konstanta synchronního 

stroje větší než rázová časová konstanta. S tímto jevem ČSN EN 60 909-0 nepočítá. 

Pro výpočet  je možné síť převést na ekvivalentní zkratovou impedanci  v místě zkratu. 

Pro výpočet nárazového zkratového proudu  se musí rozlišovat mezi soustavami s paralelními 

větvemi a bez nich. 

 

4.7.1 Počáteční souměrný rázový zkratový proud  

Je dovoleno uvažovat, že . U běžných případů, kdy  , se největší 

hodnota tohoto proudu vyskytne u trojfázového zkratu. V případě, kdy  , se největší 

hodnota souměrného rázového zkratového proudu vyskytne u dvoufázového zemního zkratu. 

Trojfázový zkrat 

V místě zkratu se zavádí ekvivalentní zdroj napětí se součinitelem c podle tabulky 1. 

   (21) 

Dvoufázový zkrat 

V počátku zkratu je zpětná impedance přibližně rovna sousledné impedanci a nezáleží na tom, kde 

se zkrat vyskytuje, zda jde o elektricky blízký či vzdálený zkrat. Proto lze psát . 

    (22) 
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Dvoufázový zemní zkrat 

Při výpočtu je nutné rozlišit proudy tekoucí fázemi  ,  a proud zpětným vedením . 

    (23) 

    (24) 

Počáteční souměrný rázový zkratový proud , který prochází zpětným vedením: 

    (25) 

 

U elektricky vzdáleného zkratu se může dosadit za  

                    

 

 

Jednofázový zkrat 

     (26) 

Pro elektricky vzdálený zkrat s  platí: 

     (27) 

 

Pokud je  je  vetší než , ale menší než . 

 

 

4.7.2 Nárazový zkratový proud ip. 

Hodnota nárazového zkratového proudu je závislá na impedanci zkratového obvodu a na okamžiku 

vzniku zkratu. Největší proudy tečou při elektricky blízkém zkratu. Při zkratech vzdálených vzniká 

malé přechodové zvětšení proudu nad hodnotu proudu v ustáleném stavu. 

Trojfázový zkrat 

     (28) 

 je nárazový činitel a určí se následovně: 

    (29) 

Tyto rovnice předpokládají okamžik vzniku zkratu při průchodu napětí nulou. 
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Obrázek 13  Průběh nárazového činitele κ 

 

Dvoufázový zkrat 

     (30) 

Je dovoleno použít stejných hodnot  jako pro trojfázový zkrat. 

 

Dvoufázový zemní zkrat 

     (31) 

Počítat ip2E je nutné pouze v případě, když  (menší než ). 

Je dovoleno použít stejných hodnot  jako pro trojfázový zkrat. 

 

Jednofázový zkrat 

     (32) 

Je dovoleno použít stejných hodnot  jako pro trojfázový zkrat. 

 

4.7.3 Stejnosměrná složka zkratového proudu iDC 

Vzniká v případě, když zkrat vznikne v okamžiku průchodu napětí nulou. Pokud je v okamžiku 

vzniku zkratu napětí maximální, stejnosměrná složka nevznikne. Tlumení stejnosměrné složky závisí 

na  zkratového obvodu. U synchronních generátorů se musí použít skutečný činný odpor fázového 

vinutí .  

     (33) 

1
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kde:   je časová konstanta zkratového obvodu 

pak stejnosměrná složka se vypočte takto: 

    (34) 

kde:  je počáteční souměrný rázový zkratový proud 

f    je jmenovitý kmitočet sítě (50Hz) 

t    je čas, pro který se má určit velikost stejnosměrné složky 

 

 

4.7.4 Ekvivalentní oteplovací zkratový proud Ith 

Zařízení elektrizační soustavy jsou během zkratu tepelně namáhána. Tepelné zatížení prvků 

soustavy během zkratu závisí na době trvání zkratu a na průběhu zkratového proudu. 

           (35) 

Pro přesnější výpočet ekvivalentního zkratového proudu se použije: 

     (36) 

kde:     je časová konstanta zkratového obvodu 

  je doba trvání zkratového proudu 

 je součinitel tepelného účinku stejnosměrné složky zkratového proudu 

 je součinitel tepelného účinku střídavé složky zkratového proudu 

Součinitel m a n se určí pomocí grafů nebo vzorců uvedených v ČSN EN 60909-0, příloha A. 

Nebo lze použít hodnoty z tabulky 2. 

Pro účely dimenzování je nutné znát minimální průřez vodiče, při kterém, po dobu trvání 

zkratu, nedojde k tepelnému poškození a následným poruchám:  .                            (37) 

kde: tK  je doba trvání zkratu 

k  je součinitel uvedený v tabulkách v ČSN EN 60909-1 
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Tabulka 2  Koeficient pro výpočet Ith [11] 

 

 

5 Dimenzovaní elektrického zařízení podle účinků zkratových proudů 

Vliv zkratových proudů se může rozdělit na vlivy působící přímo na el. zařízení, a na zařízení 

ležící mimo zkratový obvod. Mezi vlivy působící přímo patří:  

- účinky silové; 

- účinky tepelné; 

- účinky elektrického oblouku. 

Mezi vlivy působící na zařízení, které leží mimo zkratový obvod: 

- snížené napětí při zkratu; 

- stabilita chodu soustavy; 

- indukční účinky vedení; 

- vznik přepětí při vypnutí zkratu. 

Norma ČSN 381754 přikazuje, že elektrické zařízení musí být voleno tak, aby při působení 

zkratového proudu nebylo překročeno mechanické ani tepelné namáhání, které je pro dané zařízení 

dovoleno. Pro dimenzování je nutné uvážit veškeré nepříznivé okolnosti. 

K omezení zkratových proudů slouží reaktor nebo pojistka. Zařízení za reaktorem se smí 

dimenzovat podle zkratových poměrů za reaktorem. Za pojistkou se uvažuje maximálním zkratový 

proud pojistkou propuštěný, tuto hodnotu proudu udává výrobce pojistky. 

Elektrické zařízení odolá účinkům zkratů, jsou-li splněny tyto podmínky: 

- dynamický proud zařízení je větší než nárazový zkratový 

proud; 

- tepelný krátkodobý proud je větší než ekvivalentní 

oteplovací zkratový proud za stejnou dobu (1s). 
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5.1 Mechanické namáhání elektrických zařízení při zkratu 

Pro dimenzování zařízení je směrodatný nárazový zkratový proud ip. U většiny výrobku udávají 

výrobci tzv. dynamický proud Idyn, tímto určují amplitudu proudu, která svými silovými účinky 

nepoškodí zařízení. Tedy aby zařízení odolalo silovým účinkům proudů, musí platit .  

Kromě volby přístrojů je nutné určit správné rozměry holých tuhých, lanových a izolovaných 

vodičů. Ty se zpravidla navrhují podle jiných hledisek (dovolený proud, hospodárnost, úbytek napětí, 

mechanická pevnost), ale musí se u nich provést kontrola, zda jsou dostatečně odolné vůči silovým 

účinkům zkratového proudu. [12] 

Souběžné tuhé vodiče (přípojnice) jsou při zkratu namáhány silou: 

                          (N/m; -, -, kA, m)          (38) 

fk1 – je síla působící na 1 metr vodiče; 

k1 – součinitel respektující tvar vodiče, pro kruhové vodiče k1=1; 

k2- součinitel respektující uspořádání vodičů pro dvoufázový zkrat k2=1, pro třífázový zkrat u 

sil pro krajní vodiče v rovinném uspořádání k2=0,81; 

ip- je nárazový zkratový proud; 

a – je vzdálenost mezi vodiči. 

Síla namáhá tuhý vodič na ohyb a způsobuje ohybový moment : 

                    (N m; N/m, m)                                (39) 

Namáhání v ohybu pak je: 

                       (N/m
2
; N m, m

3
)                              (40) 

Kde Wf je průřezový modul vodiče jedné fáze stanovený k ose kolmé ke směru působení síly. 

Wf   - Pro kulaté vodiče                                          (m3; m) 

- Pro obdélníkový průřez                                      ( m3; m, m) 

- Pro trubkový průřez                                 (m3; m, m, m) 

Celkové namáhání vodiče nesmí překročit dvojnásobek jeho meze průtažnosti, tedy platí: 

 

Mez průtažnosti materiálu je většinou udáván v . 

S ohledem na vyhřátí vodiče při zkratu udává norma ČSN 381754 mez průtažnosti pro hliník      

 pro měď . 

5.2 Tepelné namáhání elektrických zařízení při zkratu 

Většina výrobců el. zařízení udává tzv. efektivní hodnotu krátkodobého proudu a mají-li 

vyhovět, musí platit   . Kde oba proudy musí být přepočteny na stejnou dobu trvání zkratu, 

krátkodobý tepelný proud je udáván po dobu 1s, pro výpočet u jiné doby trvání zkratu se musí provést 

korekce a platí  . [12] 
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         Pro izolované i holé vodiče uvádí někteří výrobci ekvivalentní oteplovací proud, ale pokud tento 

proud výrobce neudává, můžeme vypočítat minimální průřez. Určíme jej výpočtem s přihlédnutím 

k maximální dovolené teplotě vodiče při zkratu. Pro vodiče vypočteme minimální průřez, při kterém 

se vodič následkem zkratu neohřeje nad dovolenou mez.  

                              (mm
2
; A, s, -)                           (41) 

Kde: -   Ith je ekvivalentní oteplovací zkratový proud; 

- k je koeficient respektující materiál vodiče a jeho oteplení při zkratu. např: PVC kabel s CU žil 

k=115, u PVC AL kabelů je k=74. 

 

6 Metodika nastavení ochran 

 

Ochrana je zařízení sloužící ke kontrole chodu části ES. Ochrana zpracovává informace o 

chráněném objektu pomocí čidel, přístrojových transformátorů napětí a proudu, musí být schopna 

rozlišit normální a poruchový stav. 

6.1 Požadavky kladené na ochrany: 

a) Selektivita – Ochrana musí vypnout pouze ten prvek soustavy, na kterém je porucha. 

Smyslem je, že při poruše dojde k vypnutí co nejmenší části ES.  

Selektivitu dosahujeme:  

- časovým odstupňováním působení jednotlivých ochran; 

- odstupňováním úrovně měřené veličiny. 

 

b) Rychlost působení – Zajistí omezení nebezpečných následků poruch. Některé krátkodobé 

jevy zaniknou samy, je nežádoucí, aby na ně ochrana reagovala, např. rozběhový proud 

motoru. 

 

c) Citlivost – zajišťuje spolehlivé určení místa poruchy. 

 

d) Spolehlivost – ochrana nesmí při poruše selhat. Také nesmí, v opačném případě normálního 

provozu, chybně působit. 

 

 

6.2 Poruchové stavy 

V ES mohou nastat tyto poruchové stavy: 

a) zkrat – tepelné a mechanické poškození vodičů, může vést ke ztrátě stability; 

b) přetížení – tepelné poškození izolace vodičů nebo vodičů samých; 

c) nadpětí – snižuje elektrickou pevnost izolačních materiálu; 

d) podpětí – následky mohou vést k přetížení; 

e) nesouměrnost proudů a napětí – snížení kvality el. energie, nebezpečná pro točivé stroje; 

f) zemní spojení – v izolovaných sítích má za následek zvýšení napětí ve ,,zdravých“ fázích, tím 

se zvyšuje pravděpodobnost následných zkratů; 
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g) zpětný tok výkonu – nebezpečný hlavně pro turbínu; 

h) kývání synchronních strojů – projevuje se jako fiktivní zkrat, který se periodicky pohybuje po 

vedení mezi synchronními stroji; 

i) asynchronní chod – nastává při ztrátě synchronismu generátorů, vzniká těžké přetěžování 

spojovacích vedení a transformátorů; 

j) snížení kmitočtu – signalizuje nedostatek činného výkonu v ES nebo chybně nastavenou 

regulaci otáček turbíny. 

 

6.3 Druhy ochran 

Podle funkce dělíme ochrany na: 

- proudové; 

- distanční; 

- srovnávací; 

- napěťové; 

- wattové; 

- jalové; 

- kmitočtové; 

- při nesouměrnosti. 

Podle času působení se ochrany rozdělují na: 

- mžikové – vypínají okamžitě po vzniku poruchy (do 10ms); 

- časově nezávislé – doba působení ochrany je nezávislá na velikosti měřené veličiny; 

- časově závislé – doba působení je závislá na velikosti měřené veličiny. 

6.3.1 Nadproudové ochrany 

Princip působení je odvozen od zvýšeného proudu při poruše. Jsou nejvíce používané pro svou 

jednoduchost. Z hlediska působení se tyto ochrany dělí: 

- Časově závislé nadproudové ochrany, oblast působení je vymezena rovnicemi 

   pro    ;    pro                                                  (42) 

 

- Polozávislé nadproudové ochrany, mají charakteristiku definovanou podobně 

jako závislá do velikosti proudu I0. Pro proudy I>I0 je již ochrana definovaná 

jako časově nezávislá. 

 

- Časově nezávislé nadproudové ochrany působí v konstantním čase Tk při 

dosažení nastavené hodnoty proudu Ik. 

 

- Mžikové nadproudové ochrany, působí okamžitě při překročení nastavené 

meze proudu. Vypínací čas je dán pouze dobou působení ochrany (do 10ms). 

 

 

6.3.1.1 Nadproudové časově nezávislé ochrany 

Nejčastěji mají tyto ochrany v paprskových sítích vn. Ochrana nacházející se nejdále od zdroje má 

nařízený co nejkratší vpínací čas t1. Čas t1 však musí být dostatečně dlouhý na to, aby např. v nn síti 

stačily působit pojistky. 
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Ochrany směrem ke zdroji se nastavují na vypínací čas:                                   (43) 

Interval Δt závisí zejména na přesnosti zpožďovacího časového členu. 

Při tomto nastavení ochran na zvoleném úseku se ochrany navzájem zálohují. Nevýhodou zůstává 

skutečnost, že při zkratu na začátku vedení (těžké zkraty) je porucha vypínána v nejdelším čase. 

Nastavení vypínacího proudu se provádí podle nejmenšího možného zkratového proudu, který může 

v dané větvi nastat a podle dovoleného zatížení. 

 

Nastavení nadproudových ochran: 

a) Určení intervalu Δt 

Δt má být co nejmenší, pro stanovení se uvažuje: 

tv(n-1) – doba vypnutí předcházejícího vypínače při poruše; 

tr(n-1) – celková absolutní kladná chyba časového členu předcházejícího úseku; 

trn – absolutní chyba nejvyšší záporná ochrana; 

tz  - záložní čas, zahrnující např. nepřesnosti cca do 0,1 s. 

   (44) 

V praxi Δt nabývá hodnot 0,25-0,5 s. 

 

b) Nastavení rozběhového proudu 

Rozběhový proud Ir musí být větší než největší dovolené zatížení, např. vedení: 

   (45) 

kde:  

In – nejvyšší dovolené zatížení vodičů vedení (traf,generátorů); 

kb – koeficient bezpečnosti volí se v intervalu 1,1 – 1,35; 

kp – přídržný poměr ochrany 0,85-0,95; 

pi – jmenovitý převod jistících transformátorů proudů. 

 

Dále rozběhový proud Ir musí být menší než nejmenší možný zkratový proud ve větvi. 

V izolovaných sítích nabývá nejmenších hodnot zkrat dvoufázový, aby ochrana selektivně 

působila, musí nastavení proudu splňovat: 

     (46) 

kde: 

Ikmin – minimální počáteční rázový zkratový proud; 

kc – koeficient citlivosti podle praktických zkušeností kc≥1,5. 

 

c) Koordinace proudového nastavení ochran 

Platí zásada, že ochrana blíže ke zdroji nesmí být citlivější než ochrany za ní (dál od zdroje). 

Za předpokladu, že síť má jeden zdroj, platí: 

    (47) 

6.3.1.2 Podpěťové odblokování nadproudových ochran 

Selektivitu nadproudových ochran lze zvýšit podpěťovým odblokováním. Ochrana působí pouze 

tehdy, klesne-li napětí v místě poruchy pod nastavenou mez. Pokles napětí je závislý na vzdálenosti 

místa poruchy: 
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     (48) 

kde: 

Zi – je impedance na konci chráněného úseku; 

Zs – je impedance soustavy; 

Ui – je vnitřní napětí náhradního zdroje napětí. 

- Ochrana nesmí působit ani při minimálním provozním napětí. 

- Musí spolehlivě pracovat při zkratech po celé délce chráněného vedení, 

    (49) 

kde: 

kp – přídržný poměr ochrany je-li kp>1 je kp ve jmenovateli; 

Umin – minimální provozní napětí; 

kb – koeficient bezpečnosti bývá kb=(1,1 - 1,2); 

pn – jmenovitý převod přístrojových transformátoru napětí. 

Pro odblokování musí platit: 

    (50) 

kde: 

kc – koeficient citlivosti; 

Ukmax – nejvyšší napětí v místě napojení ochrany při zkratu na konci chráněného úseku; 

pn – jmenovitý převod přístrojových transformátorů napětí. 

Tyto ochrany jsou vhodné pro elektricky krátká vedení, u dlouhých vedení lépe vyhovují distanční 

nebo rozdílové ochrany. 

6.3.1.3 Směrové nadproudové ochrany 

Své uplatnění mají tam, kde je potřeba jistit vedení napájené ze dvou stran. Při použití ochran bez 

směrových členů by docházelo k neselektivnímu vypínání. 

Při nastavení se musí respektovat tzv. koeficient větvení kv, pro dvojité vedení je kv = 0,5. Rovnice pro 

nastavení nadproudových ochran pak má tvar: 

    (51) 

6.3.2 Rozdílové ochrany  

Tyto ochrany poruchu podle rozdílu fázorů vstupních a výstupních proudů chráněného objektu 

(vedení, trafo, generátor). Za normálního provozu platí . ΔI je rozdílový proud získaný 

součtem všech vstupních a výstupních proudů. 

Aby rozdílové ochrany působily správně, musí být splněna podmínka, že proudy sekundárních 

vinutí JTP (jistící transformátor proudu) jsou za normálního provozu stejné. Z toho důvodu jsou na 

JTP kladeny velké nároky. JTP musí mít vhodně navržen převod i stejný průběh chyby. Tohoto se 

nedá dosáhnout například u jištění velkých transformátorů. Převody JTP musí být sladěny s převodem 

výkonového transformátoru. Při normálním provozu nelze zmenšit vyrovnávací proudy na únosnou 
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mez, proto se musí provést kompenzace měřicích rozdílových členů. Tyto ochrany jsou nejčastěji 

využívány pro jištění výkonových transformátorů. Proto musí obsahovat blokování při zapínacím rázu 

transformátoru, a to buď časovým spožděním nebo filtrem druhé harmonické. 

6.3.3 Ochrany při zemních spojeních 

Zemní spojení může nastat v sítích s izolovaným uzlem transformátoru nebo spojeným přes 

velkou impedanci se zemí. Ke zjištění zemního spojení se dá využít: 

- výrazný pokles napětí v postižené fázi téměř až na nulu; 

- zvýšení napětí na ,,zdravých” fázích na přibližně hodnotu sdruženého napětí; 

- vznik nulové složky napětí, která může dosáhnout až fázové hodnoty; 

- vznik nulové složky proudu, jenž je 1/3 poruchového proudu. 

Pro hlášení zemního spojení se nejčastěji používají napěťová relé, na která působí nulová složka 

napětí. Pro selektivní vypínání postiženého vedení se vychází ze skutečnosti, že nulová složka proudu 

u zdravých fází teče směrem do přípojnic, kdežto u postiženého vedení má nulová složka směr ven 

z přípojnic. Směr toku se dá určit součinovým relé.  

Podle způsobu provozu sítě se používají: 

- jalové relé- u nekompenzovaných sítí ; 

- wattové relé-u sítí s kompenzovaným kapacitním proudem, měřící wattové relé 

musí být velice citlivé, protože zbytkový proud u těchto sítí je malý. 

U kompenzovaných sítí se může připustit provoz se zemním spojením na dobu nezbytně nutnou 

k zajištění náhradního napájení spotřeby. 

U kabelových sítí se ukázalo, že zemní spojení a jevy s ním spojené často vedly k rozšíření poruchy ve 

zkraty. Nutné rychlé vypnutí.[5] 

 

6.3.4 Ochrany přípojnic 

Nutnost chránění i přípojnic je dáno: 

- přenosem mnohonásobně větších výkonů než u vedení; 

- zkrat na přípojnicích může způsobit vznik nebezpečí rozpadu ES; 

- porucha na přípojnicích vede k odstávce velkého počtu odběratelů. 

Ochrana přípojnic by při poruše měla zajistit: 

- rychlé vypnutí-při delších časech může dojít k poškození zařízení rozvodny; 

- selektivitu vzhledem k okolí přípojnic-nesmí dojít k chybnému vypnutí 

blízkých zkratů za vývodovým vypínačem odbočky; 

- selektivitu mezi částmi přípojnic-při přímém a podélném dělení musí dojít 

k vypnutí pouze postižené sekce. 
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Nejčastěji se pro ochranu přípojnic používají tyto ochrany: 

a) Směrová nadproudová ochrana-vychází ze skutečnosti, že při zkratu na přípojnicích jsou 

směry poruchových proudů všech odboček směrem do přípojnic. Vzhledem k tomu, že při 

přípojnicových zkratech dochází ke zhroucení napětí, mají směrové ochrany špatnou 

rozlišovací schopnost. Ochrana má pak špatnou citlivost a selektivitu. 

 

b) Rozdílové ochrany-sčítá fázory všech zapnutých odboček. U použití této ochrany jsou 

kladeny velké nároky na JTP, aby měly věrnou transformaci proudu a převody u jednotlivých 

odboček. 

 

c) Zábleskové ochrany-působí při vzniku oblouku v rozvodně. Jsou vhodné zejména pro 

zapouzdřené rozvodny. Po detekci záblesku ochrana dává povel k okamžitému vypnutí 

napájení postiženého místa, reakční čas např. zábleskové ochrany REA 101 je menší jak 

2,5ms.[6] 

 

d) Kostrová ochrana-u zapouzdřených rozvoden. 

 

 

6.3.5 Ochrany transformátorů 

Vedle použití rozdílové a nadproudové ochrany se používají ještě tyto ochrany: 

a) Plynové relé (Buchholzovo relé), používá se u transformátorů s olejovým chlazením. 

Při vzniku mezizávitového zkratu dochází k uvolňování plynů vlivem rozkladu oleje 

obloukem.  

Ochrana působí ve dvou stupních: 

1. stupeň – ochrana pouze signalizuje pomalý vývin plynů, 

2. stupeň – ochrana vypíná transformátor z obou stran při bouřlivém vývinu plynů. 

 

b) Nádobová ochrana-nádoba transformátoru je spojená se zemí vodičem, který vede 

přes průvlakový transformátor proudu, nadproudová ochrana provádí vypnutí. Aby 

nedošlo k chybnému vypnutí transformátoru při závadě na některém z pomocných 

obvodů transformátoru, je nutné všechny kabely pomocných obvodů vést společně 

s uzemněním transformátoru přes průvlakový transformátor proudu. 
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7 Ověření parametrizace ochran na rozvodně 6 kV R-Jih 

 

7.1 Technický popis zařízení 

7.1.1 Rozvodna VN 

Rozvodna Jih je tvořena skříněmi typu IRODEL s jmenovitým napětím 6 kV. Rozvodna se skládá 

z 18 skříní, a je rozdělena na dvě sekce po 9 skříních oddělených uličkou. Sekci I tvoří skříně 1-9, v 

sekci II to jsou skříně č.10-18. Rozvodna je jednosystémová, vybavená sekční spojkou s měřicí skříní 

v každé sekci. Skříně jsou vybaveny rozvaděči typu VH151 a máloolejovými vypínači typu HL 14-8. 

Dimenzování rozvodny je na zkratový výkon .  

Rozvodna je napájena dvěma přívody z HR EII, přívod I tvoří 3 kabely s hliníkovým jádrem o průřezu 

3x240 v délce 600 m, přívod II je tvořen obdobně 3kabely s hliníkovým jádrem o průřezu 3x240 

v délce 650 m. Pro výpočet zkratových poměrů se bere v úvahu pouze přívod II a sepnutá podélná 

spojka, je to dáno místním provozováním sítě.  

Ochrany v rozvodně jsou nastaveny podle selektivity ochran v elektrickém rozvodu. Ovládací 

a signalizační napětí v rozvodně je 220V DC. Rozvodna je vybavena havarijní zábleskovou ochranou 

ER221, která v případě vzniku oblouku na přípojnicích vypíná přívod do příslušné sekce a podélnou 

spojku.[9] 

7.1.2 Funkce ochran v závislosti na stavu podélné spojky 

Při vypnuté podélné spojce působí záblesková ochrana v každé sekci samostatně. Při poruše vypíná 

pouze přívod v postižené sekci. Při sepnuté podélné spojce působí záblesková ochrana v obou sekcích 

rozvodny a vypíná přívody i podélnou spojku sběren. 

7.1.3 Záblesková ochrana ER221 

Signalizace zapnutého stavu, přepínač „provoz“ a „zkouška“ a jistič napájení zábleskové ochrany 

se nachází ve skříni č. 10. Je-li přepínač v poloze „zkouška“ záblesková ochrana nevypíná, ale pouze 

signalizuje, což umožňuje vyzkoušení zábleskové ochrany při revizích. Záblesková ochrana ER221 

může již reagovat při osvětlení čidla přenosnou svítilnou nebo jiným intenzivním světlem, toto je třeba 

brát v úvahu při pracích na skříních, aby nedošlo k nechtěnému vypnutí, což je jedna z velkých 

nevýhod. Dále je velmi problematické zkoušení zábleskových ochran; důvodem je fyzické umístění 

čidel v rozvaděči, především u čidel chránicích sběrnicový systém, kdy je zapotřebí mít i v režimu 

zkoušek rozvodnu zajištěnou (vypnutou), z důvodu práce v těsné blízkosti sběrnic.[10] 

 

7.2 Výpočet zkratových poměrů na rozvodně R-Jih 

 

Schéma sítě pro výpočet zkratových poměrů je uvedeno v příloze č. I. Tato konfigurace je 

nejčastěji využívána, proto se s ní uvažuje při výpočtu zkratových proudů. Jde o rozsáhlou kabelovou 

síť paprskového charakteru. Rozvodna R-Jih má dva napájecí přívody a v normálním provozním stavu 

je napájena jedním přívodem 3x(3x240) Al z rozvodny R1 teplárny EII. Na přípojnice R1 je kabel 

připojen přes reaktor s  k omezení zkratů. Přímo na přípojnice EII jsou 

připojeny turbogenerátory TG2 a TG3 a dva přívodní kabely 20x(3x240)Al, které vedou k rozvodně 

TIV 6 kV.  Rozvodna TIV 6 kV je propojena s rozvodnou TIV 110 kV přes dva transformátory T108 

a T109, tato rozvodna je dále spojena vedením AlFe 6/450 v délce 4,13 km s rozvodnou v Ropici. 

Tato rozvodna je podélně dělená a je napájena z rozvodny v Nošovicích a Albrechticích.  Zkratový 

příspěvek od Nošovic je  a  od Albrechtic je .[8] 
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 U výpočtu se uvažuje zkratový příspěvek pro TIV 110 kV od Nošovic. Velký zkratový výkon od 

Albrechtic je využit pro napájení Obloukové pece. Z rozvodny EII jsou napájeny jednotlivé dílčí 

úseky podniku, a to pomocí kabelů přes reaktory. Tyto úseky pro svou činnost využívají ať už 

synchronních nebo asynchronních motorů, oba typy se musí zahrnout do výpočtu  pro ověření 

zkratové odolnosti rozvodny R-Jih. Pro ověření parametrizace nadproudových ochran se uvažuje jen 

se stroji synchronními a zvýšenou rezistivitou kabelů při teplotě 50 °C. Zanedbáním vlivu 

asynchronních motorů, viz. schéma pro výpočet minimálního zkratového proudu, je uvedeno v příloze 

č. II. Dle bodu 3.3 této práce musíme u výpočtu minimálních zkratů uvažovat konfiguraci sítě tak, aby 

zkrat byl co nejvíce omezen.  

 

 

7.2.1 Výpočet parametrů prvků soustavy ve fyzikálních jednotkách 

 

a) Výpočet zkratových poměrů pro ověření zkratové odolnosti rozvodny 

Reaktance napájející sítě na rozvodně Ropice: 

 

 

 

 

Reaktance transformátorů na rozvodně TIV: 
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Synchronní stroje pracující v síti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedení a kabely: 

 

 

 

 



OPTIMALIZACE VN SÍTĚ ENERGETIKY TŘINEC, A. S. 
 

- 48 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPTIMALIZACE VN SÍTĚ ENERGETIKY TŘINEC, A. S. 
 

- 49 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reaktory: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPTIMALIZACE VN SÍTĚ ENERGETIKY TŘINEC, A. S. 
 

- 50 - 
 

Asynchronní motory: 
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b) Výpočet zkratových poměrů pro ověření nastavení ochran na R-Jih. 

Nastavení ochran vychází z výpočtu minimálního zkratového proudu, tento výpočet je podmíněn 

podmínkami uvedenými v bodě 3.3 této práce. 

Reaktance napájející sítě na rozvodně Ropice: 

 

 

 

Reaktance transformátorů na rozvodně TIV: 

Reaktance transformátorů T107, T108, T109 jsou stejné jako v předchozím případě „a“. 

 

Synchronní stroje pracující v síti: 

Všechny synchronní stroje zůstanou připojeny k síti, jejich reaktance zůstává stejná jako 

v předchozím případě „a“. 

 

Vedení a kabely: 

U vedení a kabelového vedení se musí uvážit oteplení vodičů. Vlivem oteplení se zvýší činný 

odpor vodičů.  , kde k je konstanta vyjadřující navýšení 

odporu s teplotou. Pro výpočet jsem uvažoval oteplení vodičů na 50 °C. Kabely v energetice Třinec 

nejsou přetěžovány, takže za normálního provozu proud procházející kabely nezpůsobí nadměrné 

oteplení, ale kabely vedou v energomostech, kde v létě při intenzivním slunečním svitu se teploty 

kabelu mohou blížit uvedené teplotě.  
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Reaktory: 

Reaktance reaktorů zůstává stejná jako v případě „a“. 

 

7.2.2 Výpočet zkratové impedance 

Překreslením schéma sítě a následným výpočtem jsem vypočetl: 

 

Sousledná složka zkratové impedance pro výpočet maximálního zkratového proudu je: 

 

 

Sousledná a zpětná složka zkratové impedance pro výpočet minimálního zkratového proudu je: 
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7.2.3 Výpočet zkratových poměrů 

 

Maximální zkratový proud je při trojfázovém zkratu: 

 

 

 

 

 

Minimální zkratový proud nastane při dvoufázovém zkratu: 

 

Ekvivalentní oteplovací proud: 

 

 

7.3 Výpočet parametrizace nadproudových ochran v přívodních polích 

Jelikož v přívodních polích rozvodny R-Jih není ochrana AT 31 nastavena jako 

zkratová, provedu zde výpočet možného nastavení zkratové spouště nadproudové ochrany v případě 

výměny stávající ochrany za novou. Tento výpočet bude také směrodatný pro nastavení poruchového 

proudu pro zábleskovou ochranu REA 101. Dále provedu kontrolu nastavení nadproudové ochrany 

AT 31 vzhledem k dovolenému zatížení přívodních kabelů. Rozvodna je napájena kabelovým 

vedením 6-AYKCY 3x(3x240/25) uloženém v energomostě, jmenovitý proud tohoto přívodu je 

In=969A. 

Rozběhový proud zkratové spouště na rozvodně R-Jih: 

 

Nastavení rozběhového proudu nadproudového stupně ochrany na rozvodně R-jih: 
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Hodnoty nastavené na ochraně AT 31: 

Ir=0,91xIn 

tvyp=1,2s 

Kontrola přívodu na dovolené oteplení při zkratu: 

 

 

8 Návrh koncepce zábleskové ochrany na rozvodně R-Jih 
 

Záblesková (havarijní) ochrana slouží k ochraně rozvodných zařízení a sítí před ničivými účinky 

obloukového zkratu. Ochrana zvyšuje bezpečnost obsluhy při manipulaci. Tyto poruchy mohou 

vzniknout např. porušením izolace, vadnou funkcí zařízení, vadnými spoji přípojnic nebo kabelů, 

přepětím, korozí, stárnutím vlivem elektrického namáhání. Většinou může být zabráněno vhodnou 

údržbou zařízení, ale přes všechna opatření mohou ke vzniku oblouku vést chyby obsluhy. Většina 

zkratových ochran u energetických sítí je nastavena pro vypnutí s určitým časovým zpožděním 

z důvodu selektivity vypnutí poruchy. Při vzniku obloukového zkratu na přípojnicích je po tuto dobu 

rozvodné zařízení vystaveno destruktivním účinkům oblouku. Ničivé účinky oblouku jsou tím větší, 

čím větší je zkratový výkon a čas působení ochran. Zvyšování přenášených výkonů vyžaduje rychlou 

reakci na vznik oblouku bez ohledu na selektivitu sítě. Rychlým vybavením vypínače lze zabránit 

rozsáhlým destrukčním účinkům oblouku. Poruchový oblouk trvající 500 ms vede často k vážnému 

poškození instalace, je-li tato doba 100 ms je poškození menší, ale pokud oblouk hoří pouze 35 ms je 

poškození většinou neznatelné. 

 

8.1 Popis stávající zábleskové ochrany ER221 

Na vstupu zábleskové ochrany ER 221 mohou být zapojeny max. dvě čidla ZČ, která se umístí do 

hlídaného prostoru. Tato čidla reagují na intenzivní osvětlení změnou odporu fotoodporu, to se projeví 

na výstupu ochrany ER221 jako sepnutí v koncovém stupni. Jedná se o elektronickou zkratovou 

ochranu, skládající se z tranzistorového zesilovače, relé a napájecího děliče. [10] 

Technické údaje:  

Jmenovité napětí – 24 V DC. 

Napájecí příkon – 150 Mw. 

Doba rekce – cca 10 ms. 

Jelikož je v rozvodně ovládací napětí 220 V DC muselo být použito napájecího děliče ND100 výrobek 

n.p. ZPA Trutnov. 

Tato ochrana je v provozu již 40 let, a to s sebou přináší velkou poruchovost a nespolehlivost ochrany. 

Proto je nutné navrhnout nový systém zábleskové ochrany na rozvodně R-Jih. 

 

 

 



OPTIMALIZACE VN SÍTĚ ENERGETIKY TŘINEC, A. S. 
 

- 55 - 
 

8.2 Záblesková ochrana ABB REA 101  

Systém zábleskové ochrany je navržen tak, aby okamžitě reagoval na vznik oblouku rychlým 

vypnutím všech vypínačů, které mohou oblouk napájet. Použití této ochrany je ve vzduchem 

izolovaných rozvaděčích nízkého a vysokého napětí. Záblesk může být rychle lokalizován do oblasti 

pokryté senzorem. Jsou dva typy senzorů: 

- senzorové optické vlákno-detekují světlo celým svým povrchem; 

- senzory s optickou čočkou-soustřeďující světlo. 

8.2.1 Charakteristika 

- Rychlá nadproudová funkce pro bezpečné vypnutí, nastavitelná pro tři fáze 

nebo dvě fáze a nulu; 

- široký rozsah automatické nebo ruční kompenzace okolního osvětlení; 

- detekce záblesku senzorovým optickým vláknem zapojeným do smyčky nebo 

radiálně nebo senzorem s optickou čočkou; 

- dva mžikové polovodičové výstupy pro rychle vypnutí vypínačů; 

- jeden reléový výstup použitelný pro vypnutí nadřazeného vypínače nebo 

signalizaci; 

- 2 porty RJ-45 pro připojení rozšiřujících jednotek; 

- 2 optické konektory pro přenos signálu mezi centrálními jednotkami REA101; 

- nepřetržitá samokontrola smyčky senzorového optického vlákna, provozních 

napětí a kabeláže mezi centrálními a rozšiřujícími jednotkami. 

8.2.2 Použití ochrany REA 10_ 

Centrální jednotka může pracovat: 

- nezávisle; 

- s jinými centrálními jednotkami; 

- s rozšiřujícími jednotkami REA 103, REA 105, REA 107. 

 

Obrázek 14  Centrální jednotka REA 101 a rozšiřující jednotky REA105, REA103, REA107 [6] 

Centrální jednotka REA 101 je vybavena dvěma porty pro připojení rozšiřujících jednotek, 

ke každému může být připojeno 5 rozšiřujících jednotek. Těmito jednotkami lze zvyšovat selektivitu 

a rozšiřovat chráněnou oblast. REA 103 je určena k rozšíření chráněné oblasti o další dvě senzorové 

smyčky, nemá vypínací výstup. REA 105 je vybavena jednou senzorovou smyčkou a dvěma rychlými 

polovodičovými výstupy, které jsou schopny vypnout vývod nebo spojku přípojnic. REA 107 má 

vstupy pro 8 senzorů s optickými čočkami. 
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8.2.3 Konstrukce  

Jednotka detekce nadproudu 

K přepínání režimu mezi měřením třífázovým nebo dvoufázovým a I0 slouží přepínač. 

Nadproudový signál je aktivován, jakmile proud v některé fázi překročí referenční úroveň. Volitelné 

referenční úrovně nastavení proudů jsou 0,5, 1, 1,5, 2,5, 3, 5 a 6-ti násobek jmenovitého proudu. 

Jmenovitý proud lze volit In=1A nebo In=5A. 

Jednotka detekce záblesku 

Záblesk zachycen senzorem je zesílen s předem nastavenou referenční úrovní. Jakmile intenzita 

záblesku překročí předem nastavenou úroveň, je aktivován signál „záblesk“. Přepínačem lze navolit 

automatickou nebo ruční referenční úroveň světla. Při automatické úrovni vytváří jednotka referenční 

úroveň na základě světelného pozadí. U ručního nastavení se referenční úroveň nastavuje 

potenciometrem. Stav senzorového vlákna je monitorován vysláním tetovacího pulsu vláknem. Pokud 

není tetovací puls přijat v pravidelných intervalech na druhém konci smyčky, rozsvítí se LED na 

čelním panelu a relé IRF odpadne.  

Citlivost senzorových vláken 

Úhel dopadu světla na vlákno není důležitý. Délka senzorového vlákna na jednu vypínací kobku 

je zvolena podle možného proudu při zkratu či zemní poruše a podle vzdálenosti mezi senzorem a 

obloukem; jako příklad uvádí výrobce tabulku minimální délky exponovaného senzorového vlákna 

v závislosti na velikosti proudu obloukem a vzdálenosti senzorového vlákna od oblouku.[6] 

Tabulka 3  Minimální délka senzorového vlákna 

Poruchový proud (efektivní hodnota) 
Vzdálenost mezi senzorem a obloukem 

0,1m 0,2m 0,3m 0,4m 

0,5kA 20cm nelze nelze nelze 

0,7kA 20cm 70cm 210cm 280cm 

1,4kA 20cm 20cm 20cm 140cm 

2,2kA 20cm 20cm 20cm 20cm 

 

Citlivost senzorů s čočkou 

Normální pozorovací schopnost senzoru je -130°…až 130°. Detekční vzdálenost senzoru od 

oblouku jsou 3 metry, a tak při ochraně přípojnic mohou být senzory od sebe vzdáleny 6 metrů.[7] 

Vypínací výstup 

Výstup je vybaven dvěma galvanicky oddělenými mžikovými polovodičovými výstupy IGBT, 

HSO1 a HSO2 a reléovým výstupem TRIP3. Řídicí signál je aktivován, pokud jsou ve stejném 

okamžiku aktivní signály nadproudu a záblesku. Na předním panelu centrální jednotky se může 

navolit přepínačem, zda má ochrana reagovat pouze na záblesk nebo na záblesk a zároveň nadproud. 

V případě reakce pouze na záblesk je signál nadproud stále aktivní. Při obdržení vypínacího signálu 

jsou výstupy podrženy v aktivním stavu. Výstupy se mohou resetovat stisknutím tlačítka Reset na 

panelu nebo pomocí resetovacího signálu připojeného do vstupu Reset. 

Porty A a B pro napojení rozšiřujících jednotek 

Porty A a B se aktivují přepínači. Rozšiřovací jednotky obdrží signály a provozní napětí přes 

tyto porty. Porty jsou chráněny proti zkratu a přerušení kabelu, pokud dojde k poruše spojovacího 

kabelu, poruchové LED daného portu se rozsvítí a zároveň odpadne relé IRF. Totéž platí, pokud 

nastane porucha na některé jednotce. Na jeden port může být napojeno maximálně 5 rozšiřovacích 

jednotek. 
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Komunikace optolinkou 

Ochrana REA 101 obsahuje dvě komunikační linky Optolink 1 a Optolink 2. Volba linky, která 

má být využita a povelů, které se mají vyměňovat mezi sebou, se provádí přepínačem. Účelem 

komunikační linky je výměna povelů ON/OFF mezi centrálními jednotkami. Povely mohou být: 

- světelný signál; 

- nadproudový signál; 

- vypínací signál. 

Na komunikační lince mezi centrálními jednotkami je dovoleno přenášet pouze jeden typ povelů. 

Jednotky zábleskové ochrany nejsou vybaveny komunikačním rozhraním, z hlavních jednotek 

je možné využít výstup TRIP3. Ten může být zaveden do systému sběru signálů pro řídicí systém přes 

jinou ochranu nebo přímo do jednotky sběru signálu. 

 

Technické údaje ochrany 

Jmenovitý proud In – 1 A / 5 A. 

Přetížitelnost trvalá – 4 A / 20 A. 

Řídicí provozní napětí – 24/48/60/110/220/250 V DC. 

- 110/120/220/240 V AC. 

Okamžité vypnutí HSO – do 2,5 ms. 

Zpožděné vypnutí – 100 nebo 150 ms. 

Napájecí napětí: 

REA 101 AAA – 110/120/220/240 V DC. 

- 110/125/220/250 V AC. 

REA 101 CAA – 24/48/60 V DC. 

Další podrobná technická data jsou v manuálu operátora REA 101 od ABB. 

 

 

8.3 Návrh možných variant chránění zábleskovou ochranou REA 101 

8.3.1 Varianta 1 – Vypnutí poloviny rozvodny 

V případě identifikace záblesku bude vypnuta pouze ta polovina rozvodny, kde záblesk nastal. 

Tedy pro chránění rozvodny bude potřeba dvou centrálních jednotek REA 101. Aby v případě oblouku 

před přívodním vypínačem, např. kabelová koncovka, byl tento prostor chráněn, musí se použít 

rozšiřující jednotka REA 105. Tedy, dva přívody a dvě jednotky. REA 105 bude hlídat prostor 

přívodního vypínače a jeho přívodu. Hlavní jednotky budou umístěny v přívodních polích rozvodny, 

k jednotce bude připojen přístrojový transformátor proudu, měřící proud v přívodu do rozvodny. 

Každá jednotka bude vybavena senzorovým optickým vláknem, to snímá záblesk celým povrchem. 

Optické vlákno centrální jednotky bude instalováno v rozvaděčích v prostoru přípojnic, spojky, 

vypínačů, přístrojových transformátorů a kabelových koncovek. Centrální jednotky REA 101 budou 

propojeny plastovou optickou linkou pro výměnu signálů o proudu při provozu rozvodny na jeden 

přívod. Centrální jednotka je vybavena dvěma porty RJ-45, do každého může být připojeno až 5 
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pomocných jednotek. Jednotky jsou propojeny kabely do řetězce. Kabel zároveň napájí pomocnou 

jednotku ze zdroje centrální jednotky. Schéma řešení ochrany je v příloze č. III. 

Při záblesku v prostoru přípojnic, spojky nebo vypínačů vypne příslušná jednotka polovinu 

rozvodny R-Jih. Tedy centrální jednotka vypíná přívodní vypínač do postižené části a spojku 

přípojnic. V případě oblouku v oblasti spojky přípojnic, kde se překrývají senzory obou centrálních 

jednotek, vypnou obě jednotky REA 101 celou rozvodnu R-Jih. 

Prostory přívodů rozvodny budou chráněny ochranou REA 105. Oba výkonové výstupy této 

jednotky se vypínají automaticky při působení centrální jednotky[7], proto musí být pro samostatnou 

funkci využito pomocného signalizačního výstupu jednotky, na který bude napojeno pomocné relé 

(např. MVAJ 055). Přívod tak bude vypnut jen v případě záblesku v prostoru senzoru jednotky 

REA 105 (před vypínačem přívodu). Jednotka tedy musí vypínat i nadřazený vypínač v rozvodně EII. 

Senzorové vlákno musí být protaženo prostorem kabelové koncovky přívodního kabelu, přístrojových 

transformátorů i v prostoru přívodního vypínače. V prostoru vypínače přívodu budou instalovány 

senzory obou jednotek (REA 101, REA 105), tudíž v případě oblouku v tomto prostoru dojde 

k působení obou jednotek, a tím k přerušení napájení vypínače jak z přívodního kabelu, tak z druhého 

přívodu přes spojku přípojnic (vypnutím spojky). 

 

8.3.2 Varianta 2 - Selektivní vypnutí vývodů 

V tomto případě bude systém ochrany REA reagovat na záblesk ve vývodových částech polí 

vypnutím příslušného vývodového vypínače nebo na přípojnicích vypnutím poloviny rozvodny. Tedy 

pro chránění rozvodny bude potřeba dvou centrálních jednotek REA 101 a 14 pomocných jednotek 

REA 105. REA 105 bude hlídat prostor přívodního vypínače a jeho přívodu, dále prostor vývodů 

vývodových vypínačů. Hlavní jednotky budou umístěny v přívodních polích rozvodny, k jednotce 

bude připojen přístrojový transformátor proudu měřící proud v přívodu do rozvodny. Každá jednotka 

bude vybavena senzorovým optickým vláknem, to snímá záblesk celým povrchem. Optické vlákno 

jednotky REA 101 bude instalováno v rozvaděčích v prostoru přípojnic, spojky a vypínače spojky. 

Centrální jednotky REA 101 budou propojeny plastovou optickou linkou pro výměnu signálů 

o proudu při provozu rozvodny na jeden přívod. Centrální jednotka je vybavena dvěma porty RJ-45, 

do každého může být připojeno až 5 pomocných jednotek. Jednotky jsou propojeny kabely do řetězce. 

Kabel zároveň napájí pomocnou jednotku ze zdroje centrální jednotky. Součastně s vypnutím centrální 

jednotky REA 101 se vypínací signál přenese na pomocné jednotky REA 105 a budou vypnuty 

i všechny vývodové vypínače kvůli možnosti postupného najíždění rozvodny R-Jih. Optické vlákno 

jednotky REA 105 bude hlídat prostor vývodu za vývodovým vypínačem, tj. prostor vývodového 

vypínače, přístrojových transformátorů proudů a kabelových koncovek. Schéma ochrany rozvodny 

touto variantou je v příloze č. IV. 

Pří záblesku v prostoru přípojnic nebo spojky vypne příslušná jednotka polovinu rozvodny      

R-Jih. Tedy centrální jednotka vypíná přívodní vypínač do postižené části a spojku přípojnic. 

V případě oblouku v oblasti spojky přípojnic, kde se překrývají senzory obou centrálních jednotek, 

vypnou obě jednotky REA 101 oba přívody do rozvodny R-Jih a podélnou spojku. 

Prostory vývodů budou chráněny samostatnými senzorovými vlákny s jednotkami REA 105. Při 

záblesku ve vývodovém prostoru vypne jednotka REA 105 jen daný vývod. Z této jednotky lze využít 
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pomocný signalizační výstup, tento výstup v případě záblesku signalizuje pouze 0,5 s pro trvalou 

signalizaci se musí připojit na tento výstup paměťové relé. 

Prostory přívodů rozvodny budou chráněny rovněž ochranou REA 105. Oba výkonové výstupy 

této jednotky se vypínají automaticky při působení centrální jednotky[7], proto musí být 

pro samostatnou funkci využito pomocného signalizačního výstupu jednotky, na který bude napojeno 

pomocné relé (např. MVAJ 055). Přívod tak bude vypnut jen v případě záblesku v prostoru senzoru 

jednotky REA 105 (před vypínačem přívodu). Jednotka tedy musí vypínat i nadřazený vypínač 

v rozvodně EII. Senzorové vlákno musí být protaženo prostorem kabelové koncovky přívodního 

kabelu, přístrojových transformátorů i v prostoru přívodního vypínače. V prostoru vypínače přívodu 

budou instalovány senzory obou jednotek (REA 101, REA 105), tudíž v případě oblouku v tomto 

prostoru dojde k působení obou jednotek a tím k přerušení napájení vypínače jak z přívodního kabelu, 

tak z druhého přívodu přes spojku přípojnic (vypnutím spojky). 

 

9 Technicko-ekonomické hodnocení koncepce zábleskových ochran 

Varianta 1 je jednoduché, spolehlivé řešení zábleskové ochrany pro rozvodnu R-Jih. Vyžadující 

montáž centrální a pomocné jednotky jen do skříní přívodních polí rozvodny. Cena tohoto řešení je 

cca 350 tis. Kč včetně montáží. 

Varianta 2 sebou přináší vyšší provozní spolehlivost, při závadě na kabelové koncovce 

ve vývodu nedojde k vypnutí celé jedné části rozvodny, jako u varianty 1, ale pouze konkrétního 

postiženého vývodu. Instalace tohoto řešení vyžaduje rozsáhlejší zásah do všech skříní rozvodny kvůli 

montáži pomocných jednotek. Cena této varianty je cca 700 tis. Kč včetně montáží. 

Obě varianty pro svou montáž vyžadují beznapěťový stav, optické senzory je nutné umístit 

do prostoru všech vn částí rozvodny. Doba montáže varianty 2 je asi o 8 hodin delší než u varianty 1. 

Vzhledem k méně důležité provozní spolehlivosti rozvodny R-Jih je rozhodujícím faktorem cena 

zařízení, proto doporučuji instalaci zábleskové ochrany podle varianty 1. 

 

10 Napojení zábleskové ochrany do stávajícího systému pro Variantu 1 

 

Záblesková ochrana REA bude instalována do stávajících rozvaděčů v přívodních polích, tj. 

skříň č. 5 a 17. Ochrany REA 101 a REA 105 budou umístěny na panelu přístupném po otevření dveří 

rozvaděče. Stávající záblesková ochrana bude odstraněna společně s jejím napájecím děličem ze všech 

skříní v rozvodně R-Jih. Optické senzorové vlákno centrální jednotky se musí protáhnout přes všechny 

skříně a kromě přívodních polí musí senzorové vlákno zajistit chránění celé odbočky. Senzorové 

vlákno jednotky REA 105 bude protaženo prostorem části přívodu. 

Centrální jednotka REA 101 bude napájená z hlavního ovládacího napětí, tj. 220 V DC, které je 

do rozvodny R-Jih přivedeno kabelovým vedením z rozvodny EII. Centrální jednotka bude samostatně 

jištěna novým dvoupólovým jističem FA 2 6A/2. Doporučuji napájení centrální jednotky ošetřit 

přepěťovou ochranou. REA 105 je napájená propojovacím kabelem z centrální jednotky. 
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Ochrana REA 101 bude namontována „na panel“, tzn. bude uchycena v přípravku dodávaném 

výrobcem pro tuto montáž. REA 105 bude taktéž montována „na panel“, REA 105 má na svém krytu 

montážní otvory pro přímou montáž. Centrální jednotka bude propojena se stávajícími přístrojovými 

transformátory proudu společně se stávající nadproudovou ochranou AT31. Proud se bude měřit 

trojfázově. Jmenovitý proud přístrojového transformátoru je 5 A, tudíž se musí vodiče 

od transformátoru zapojit dle přílohy č. VIII. Hodnota nadproudu, kterou bude ochrana vnímat jako 

poruchu je nastavena na 3xIn, to vychází z výpočtu nastavení nadproudové ochrany. Na centrálních i 

pomocných jednotkách bude nastavena automatická úroveň osvětlení. Měřením proudu a 

automatickým přizpůsobením se světelným podmínkám zabráníme nechtěnému vypnutí v případě 

např. zapnutí osvětlení.  

Centrální jednotka REA 101 v sekci jedna, tj. skříň č.5, vypíná přívod do této sekce a podélnou 

spojku. Pro vypnutí vypínače přívodu č. 5 slouží vypínací výstup HSO1 této ochrany a dále zapínací 

kontakt paměťového relé MVAJ 055, které ovládá jednotka REA 105. Oba výstupy ochran se připojí 

paralelně ke stávajícím vypínacím spínačům, tj. HSO1-1 se napojí na svorku X2-19 a HSO1-2 na X2-

23 a obdobně od ochrany REA 105 kontakt 1 relé na X2-19 a kontakt 3 relé na X2-23. Paměťové relé 

MVAJ 055 je ovládáno signalizačním výstupem ochrany REA 105 z důvodu aktivity výstupu při 

záblesku po dobu jen 0,5 s. Kontakty HSO1 a HSO2 nelze použít, protože pokud dojde k vypnutí 

centrální jednotkou REA 101, automaticky dochází k odeslání impulsu k vypnutí všech připojených 

jednotek. Pro vypnutí podélné spojky přípojnic je využit kontakt HSO2, kde HSO2-3 je připojen na 

svorku X2-19 ve skříni č. 9 a HSO2-4 na X2-23. Obdobně se provede zapojení v sekci 2 s tím, že 

vypínač přívodu je ve skříni č. 17. Schémata napojení zábleskové ochrany do přívodních skříní jsou 

znázorněna v přílohách IX, X, XI, XII. 

Pro vypnutí nadřazeného vypínače v rozvodně E II je použit další zapínací kontakt pomocného 

relé, tedy centrální jednotka REA 101 nevypíná nadřazený vypínač, k vypnutí dochází jen tehdy, 

pokud oblouk vznikne před vypínačem přívodů na rozvodně R-Jih. Pro propojení vypínací cívky 

nadřazeného vypínače bude využito volných žil v ovládacím kabelu mezi rozvodnami EII a R-Jih. 

Signalizace do řídicího systému je z jednotek REA 101 zajištěna pomocným kontaktem TRIP3, 

který je nastaven tak, že spíná ve stejném okamžiku jako hlavní vypínací kontakty. K signalizaci 

vypnutí jednotkou REA 105 bude využito zapínacího kontaktu pomocného relé. Poruchy obou 

jednotek REA 101 a REA 105 budou signalizovány do řídicího systému a budou k tomu využity 

výstupy ochran IRF. 

Montáž může být provedena na etapy, kdy v 1. etapě se nainstalují ochrany v 1. sekci rozvodny 

a po dokončení těchto prací, se v 2. etapě nainstalují ochrany ve 2. sekci rozvodny. Tím docílíme toho, 

že nebudou instalací ochran postiženy všechny odběry z rozvodny R-Jih. Centrální jednotky mohou 

být zapnuty až po ukončení všech prací instalace ochran. Před spuštěním je nutné provést nastavení 

centrálních a rozšiřujících jednotek, nastavení pro variantu 1 přikládám v příloze č. V. Až po úplné 

instalaci a nastavení ochran se může systém spustit a odzkoušet. 
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11 Závěr 

V této práci je vyřešena problematika napojení nové zábleskové ochrany od ABB REA 101. Pro 

správnou funkci jsem vypočítal zkratové poměry na rozvodně R-Jih. Výpočet jsem provedl dle 

schématu uvedeného v příloze č. I. Toto schéma je dáno konfigurací sítí v Třineckých železárnách, a.s. 

Výpočtem mi vyšel zkratový proud . Pro kontrolu výpočtu jsem provedl model sítě 

v programu ATP, ten řeší elektromagnetické přechodné děje. Z výstupu ATP jsem získal efektivní 

hodnotu zkratového proudu na rozvodně . Programem ATP se dá také ověřit velikost 

nárazového zkratového proudu ip, výpočtem je ip=25,073 kA, odečtením z výstupu ATP je hodnota 

ip=25,225 kA, průběh zkratového proudu přikládám v příloze č. XIII. Dále je věrohodnost výpočtu 

ověřena s výpočtem Energetiky Třinec, a. s. v programu ZKRATY 2; tento program vypočetl zkratový 

proud na rozvodně R-Jih . Rozdíly mezi těmito vypočtenými hodnotami jsou způsobeny 

zaokrouhlováním, chyba mezi různými metodami výpočtu je menší jak 0,5 %. Ze zkratového proudu 

jsem určil velikost zkratového výkonu na rozvodně R-Jih . Tato hodnota zkratového 

výkonu je hluboko pod jmenovitým zkratovým výkonem skříní IRODEL , z kterých 

je složena rozvodna R-Jih. Přívody do rozvodny R-Jih jsou provedeny kabelovým vedením. Toto 

vedení je jištěno proti přetížení nadproudovými ochranami AT 31. Jelikož ochrana AT 31 nemá 

zkratovou spoušť, je ochrana ve funkci ochrany proti přetížení kabelu a zkrat vypíná nadřazený 

vypínač v rozvodně EII. Energetika Třinec, a.s. plánuje výměnu elektromechanických ochran AT za 

nové digitální, a tak pro možnost nastavení těchto ochran je zde provedena parametrizace pro ochrany 

v přívodních polích, kdy při zachování stávajících měničů proudů musí být reakční proud zkratové 

spouště nastaven na  a pro nadproudovou spoušť , kde In je jmenovitý proud 

přístrojových transformátorů proudů In=5 A.  

V této práci jsem podrobně zpracoval koncepci instalace zábleskové ochrany jako ochrany proti 

destruktivním účinkům obloukového zkratu. Jsou zde navrženy dvě varianty řešení zábleskové 

ochrany. První varianta řeší vznik oblouku na některé z odboček, při kterém dochází k vypnutí přívodu 

do postižené sekce a podélné spojky, tedy dojde k vypnutí poloviny rozvodny. Druhá varianta je více 

selektivní, v případě oblouku na některé z odboček vypíná pomocná jednotka zábleskové ochrany jen 

to konkrétní obloukem postižené místo. Obě varianty jsou navrženy tak, aby v případě vzniku oblouku 

na přívodním kabelu před přívodním vypínačem (např. PTP, koncovka) došlo k vypnutí nadřazeného 

vypínače v EII. Dle technicko-ekonomického hodnocení navrhuji, aby záblesková ochrana 

na rozvodně R-Jih, byla řešena dle varianty 1. Na tomto závěru jsme se shodli i s Energetikou Třinec, 

a.s. Pro variantu 1 jsem zde provedl popis nastavení a napojení ochrany do systému. Popis je doplněn 

schématy uvedenými v přílohách.  Nastavení centrálních a pomocných jednotek jsem shrnul 

do jednoho schéma uvedeného v příloze č. V, na přepínačích je nastavena automatická úroveň 

světelného pozadí a poruchový proud 3xIn. Tímto nastavením je zajištěna spolehlivost vypnutí pouze 

v případě skutečné poruchy.  

Vypracování této práce pro mě mělo veliký přínos v získání znalostí z oblasti instalace ochran 

a jejich nastavení. Jsem si jist, že tyto nabyté znalosti využiji při mém budoucím povolání a budu je 

dále prohlubovat informacemi získaných praxí. Jsem si jist, že tato práce bude mít také přínos 

pro Energetiku Třinec, a.s. v řešení zábleskové ochrany na rozvodně R-Jih a budoucí výměně 

elektromechanických ochran za digitální. Snažil jsem se způsob řešení napojení zábleskové ochrany 

do systému rozvodny R-Jih zpracovat pečlivě a co nejpodrobněji, aby Energetika Třinec, a.s., tuto 

práci využila při realizaci. 
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Příloha č. V  Nastavení přepínačů pro centrální a rozšiřující jednotky zábleskové ochrany 

 

 

  

Přepínačová skupina Přepínačová skupina
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off off
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off off
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off off

Přepínačová skupina Přepínačová skupina
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v poloze

v poloze

SG1

přepínač 
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přepínač 

v poloze

SG3

přepínač 

v poloze

SG4

přepínač 

v poloze

Pomocná jednotka REA 105

Pole přívodu č. 05 Pole přívodu č. 17
Centrální jednotka REA 101

SG1

přepínač 

v poloze

SG2

Centrální jednotka REA 101

SG1

přepínač 

přepínač 

v poloze

SG3

přepínač 

v poloze

SG1

přepínač 

v poloze

Bude-li třeba nastavit citlivost senzorů ručně na potenciometru, je nutné 

přepnout na centralních jednotkách REA 101  přepínač SG1/5 do polohy off a na 

pomocné jednotce REA 105 přepínač SG1/3 do polohy off.

SG4

přepínač 

v poloze

Pomocná jednotka REA 105



 

 

 

Příloha č. VI  Blokové schéma centrální jednotky REA 101 

 

Dle schéma v manuálu operátora ABB REA 101



 

 

Příloha č. VII  Blokové schéma jednotky REA 105 

Dle schéma uvedeném v manuálu operátora REA 105 od ABB
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Příloha č. XI  Schéma napojení nové zábleskové ochrany do systému rozvodny 

R-Jih skříň č. 9 ( podélná spojka) 
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