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Abstrakt 

 
Bakalářská práce je zaměřena na dílčí rekonstrukci rozvodny. 
V předložené práci se zpočátku zabývám popisem rozvodny, respektive části vysokého a nízkého 
napětí. Součástí je rovněž popis kompenzace a ovládání. Dále se věnuji realizaci návrhu 
rekonstrukce. V další části práce se zaměřuji na průzkum trhu s potřebným materiálem. Jedná se o 
volbu vypínače a návazných komponentů, s následným výběrem vhodného dodavatele. Nezbytnou 
součástí práce je zjednodušená projektová dokumentace, obsahující výkres konstrukce rozvaděče  
a také obvodová schémata. Projektovou dokumentaci předkládám v příloze. 
 
Klíčová slova: rozvodna, kompenzace, rekonstrukce, průzkum trhu 

 
 
The bachelor´s work is focused on the partial reconstruction of the substation. 
In the present work was initially concerned with the description of the substation or the high and 
low voltage. Also includes a description of compensation and control. Further, I implement 
reconstruction projects. In the next section I focus on market research with the required material. 
This is a selection switch and related components, with subsequent selection of suitable 
suppliers.An essential part of the work is simplified project documentation, including drawings and 
construction distributor circuit diagrams. Project documentation put forward in the Annex. 
 
Key words: substation, compensation, reconstruction, Market Research 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seznam použitých symbolů a zkratek 

 
CNG                Compressed Natural Gas - stlačený zemní plyn  
FFT                  Fast Fourier Transform - Rychlá Fourierova transformace        
HDO                hromadné dálkové ovládání 
HMI                (Human Machine Interface) - Rozhraní ovládání 
Ith                    ekvivalentní oteplovací zkratový proud. Efektivní hodnota proudu, který má        
                        stejné tepelné účinky a stejnou dobu trvání, jako skutečný zkratový proud,         
                        který může obsahovat stejnosměrnou složku a s časem se mění 
LCD                (Liquid Crystal Display) - Displej z kapalných krystalů 
MTP                měřící transformátor proudu 
Pa                    Pascal - základní jednotka tlaku  (N/m²) 
PC                   (Personal Computer) - osobní počítač      
RKS                rychlo-kovací stroj 
THD                (Total Harmonic Distortion) -Celkové harmonické zkreslení 
TN-C               Rozvodná síť, ve které vodič PEN plní současně funkci středního           
                        (pracovního) a ochranného vodiče 
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1. ÚVOD 
 
Nejpoužívanějším zdrojem energie je elektrická energie. Nebudu se zaobírat výrobou a zdroji 
elektrické energie, ale především jejího rozvodu.  
Distribuce napětí si vyžádala rozdělení napěťových hladin. V této práci se věnuji dvěmi z nich a to 
vysokému napětí (dále VN) a nízkému napětí (dále NN).  
Téma bakalářské práce "Dílčí rekonstrukce rozvodny VN/NN" jsem si vybral z důvodu podílení se 
na rekonstrukci rozvodny. Zaměřuji se na osobní poznatky, které jsem získal při zmíněné 
rekonstrukci, která byla provedena z důvodu modernizace stávajících komponentů. Byla provedena 
modernizace rozvodny VN za vstupních podmínek firmy. Rozvodna NN obměnu získala již dříve. 
Součástí této práce byl proveden průzkum trhu ke zjištění dodání vhodných materiálů do rozvaděče 
od různých dodavatelů těchto komponentů. 
Bakalářská práce je členěna do 3 kapitol, kde v první kapitole jsou shrnuty teoretické informace k 
rozvodnám VN a NN a s nimi spojené popisy kompenzace. V dalších kapitolách je popsán návrh 
rekonstrukce a průzkum trhu. 
Během psaní této práce jsem vycházel především z legislativních podmínek, osobní zkušenosti, 
interních materiálů a také jsem komparoval nabídky dodavatelů z internetových portálů. 
Součástí závěrečné bakalářské práce je projektová dokumentace, jejímž obsahem jsou výkresy        
a schémata rozvodny VN. 
Hlavním cílem práce je zveřejnit vlastní zkušenosti, problematiku rekonstrukce rozvodny               
a možnost implementace poznatků pro další rekonstrukce rozvoden.  
V posledních letech dochází k modernizaci průmyslových objektů a zavádění nových 
technologicky náročnějších zařízení, které vyžadují modernizaci stávajících rozvoden ať už je to z 
důvodu většího jištění nebo usnadnění pracovních činností, proto se domnívám, že toto téma je 
možné pro praktické využití. 
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2. POPIS ROZVODNY 
Všeobecně: 
Rozvodna je místo, ve kterém jsou soustředěna elektrická zařízení. Představuje elektrický uzel, 
nazývá se též elektrická stanice. Obecně se rozvodna skládá z přívodního rozvaděče. S tímto 
rozvaděčem souvisí další (podružné) rozvaděče. Součástí rozvodny jsou silové transformátory,  
spínací, měřící a ochranné prvky s vazbou na řídící systém pro možnost dálkového ovládání, 
měření, signalizace a regulace, včetně chránění. Dále najdeme v rozvodně kompenzační rozvaděče. 
Ty jsou určeny ke kompenzaci jalového výkonu. V neposlední řadě také záložní zdroj. Jako záložní 
zdroj jsou používány akumulační baterie. 
Rozvodny dělíme podle kategorie napětí na rozvodny nízkého napětí (NN), vysokého napětí (VN) 
a velmi vysokého napětí (VVN). Vychází se z napěťových hladin, které dělíme do těchto skupin: 
[13] 
malé napětí - je střídavé napětí do 50 V a stejnosměrné do ± 120 V 
nízké napětí - je střídavé napětí do 600 V a stejnosměrné do ± 1,5 kV 
vysoké napětí - je střídavé napětí do30 kV a stejnosměrné nad ± 1,5 kV 
velmi vysoké napětí - je střídavé napětí do 300/√3 kV proti zemi 
zvlášť vysoké napětí - je střídavé napětí do 800/√3 kV proti zemi 
ultra vysoké napětí - je střídavé napětí nad 800/√3 kV proti zemi 
V České republice je přenos a rozvod elektrické energie prováděn do 800/√3 kV proti zemi. 
 

 
obr.1. Foto rozvodny VN, linky CNG 
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2. 1. ROZVODNA VN 
Rozvodna, které se rekonstrukce týká je napojena z trafostanice R8/IV (ČEZ), 110/22/6 kV. Jedná 
se o rozvodnu R5/10 6 kV a je umístěná v prvním patře budovy. Z této rozvodny je napojena 
rozvodna NN umístěná v přízemí budovy. 
Dále jsou v přístavku rozvodny R5/10 stanoviště transformátorů T3, T4 6 000/230/400 V, 1,6 
MVA včetně rozváděčů R3, RC3, R4, RC4. V prostoru budovy rozvodny v přízemí jsou umístěné 
transformátory T5-T6 a slouží pro napájení indukčních ohřevů průřezů. Transformátory T7, T8, T9, 
které slouží pro napájení indukčních ohřevů u tvářecích strojů, jsou umístěny na hale v ochranném 
krytu. V rozvodně jsou rozvaděče s označením:  

• R1A, který má 25 polí (skříní), skříň označená č.1 slouží jako přívod  

• R1B má 14 skříní, skříň označená č. 31 slouží jako přívod 
Ve skříni se v části vysokého napětí nachází VN vypínač s označením VF 12 a v NN části skříně 
nadproudová ochrana AT 31 DX. Nechybí zde také detektor VN napětí. 
 

VYPÍNAČ VF 12 
Vypínání vypínače spočívá na kompresní technice a technice vlastního ofukování pro dosažení 
nejlepších provozních vlastností při všech hodnotách provozních proudů: [6]   

• s minimální dobou oblouku,  

• pozvolným zhášením oblouku bez utržení proudu  

• bez znovuzápalů nebo provozních přepětí.  
Tyto vlastnosti zajišťují dlouhou elektrickou životnost vypínače a omezená dynamická, dielektrická 
a tepelná namáhání. 
Pro zhášení elektrického oblouku a jako izolační médium se používá fluorid sírový (SF 6), který je 
jedním z nejlepších elektronegativních plynů. Při zhášení střídavého oblouku je nejdůležitější 
rychlost regenerace elektrické pevnosti prostředí mezi kontakty spínače, v bezprostřední blízkosti 
po průchodu proudu nulou. Po průchodu proudu nulou je zbytkové plazma intenzivně chlazeno. 
Vypínače jsou dodávány s tlakem izolačního plynu, P=150 kPa.  
Při výboji v plynném SF 6 nevznikají žádné volné atomy uhlíku, jako např. v oleji nebo CO2 a 
nedochází tedy k elektrickému znehodnocování zhášecího a izolačního média. Velká hustota SF 6 a 
jeho malá difúzní rychlost do vzduchu má velmi příznivý vliv na konstrukci spínačů a způsob 
plnění. Ten se provádí vpuštěním SF 6 do nejnižšího místa spínače. 
Póly vypínače, které tvoří vypínací část, jsou hermeticky uzavřené. Vypínač se skládá z podvozku, 
na kterém je upevněna nosná konstrukce vypínače a obsahuje konektor pro připojení elektrického 
příslušenství pohonu. Je možné jej ovládat ručně nebo elektricky. Pro ruční střádání zapínacích 
pružin se používá klika. U elektrického střádání pružin se používá motor s převodovkou, zapínací a 
vypínací spoušť. Motor s převodovkou automaticky dostřídá pružiny po každém zapnutí. Jestliže 
dojde během střádání ke ztrátě napětí, motor s převodovkou se zastaví. Když se napětí opět obnoví, 
spustí automaticky dostřídání pružin. Je však vždy možné dokončit střádání ručně. 
Na horní části vypínače jsou upevněny narážky pro ovládání kontaktů. Po stranách jsou upevněna 
vodítka pro ovládání krytů kontaktů vysokého napětí. Pomocí ovládací kliky se uskutečňuje 
zajíždění a vyjíždění vypínače. Když jsou zapínací pružiny zcela nastřádány, lze provést zapnutí 
vypínače.  
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Zapínání hlavního kontaktu se provádí ovládacím elektromagnetem. Vypínání se provádí pomocí 
pružiny, která působí proti elektromagnetu. 
 

                                                         
 
obr.2. Zhášecí komora tlakoplynového (SF6) vypínače 3AP firmy Siemens 
 
1, 8 - připojovací praporce; 2 - držák kontaktů; 3 - hlavní kontakt; 4 - opalovací kontakt;  
5 - zhášecí tryska; 6 - kontaktní válec; 7 - podstavec 
 
 

NADPROUDOVÁ OCHRANA AT 31 DX (třífázová) 
Je elektronická ochrana, která se používá při přetíženích a zkratech. Je časově nezávislá, tzn.  
působí po nastavené hodnotě časového zpoždění nezávisle na velikosti proudu, který překračuje 
nastavenou hodnotu. 
Proudové měřicí články pro každou fázi mají samostatné nastavení a jejich náběh je zpožděn o 60 - 
75 ms proto, aby okamžitý kontakt nenaběhl na proudovou špičku při zapnutí elektrického zařízení. 
Součtové relé měřicích článků nabíhá při překročení hodnoty proudu nastavené na ovládacím 
panelu. Signalizace náběhu každé fáze je realizována paměťovým obvodem s LED diodou. Časový 
článek startuje od náběhu relé.  Pokud se relé vrátí do klidové polohy poruchový stav odezní. Když 
zůstane naběhlé poruchový stav trvá.  
Ochrana ke své činnosti vyžaduje pomocné napájení. Ty jsou ve dvou provedeních. Pro rozsah 18-
60 V ss, st nebo 40-265 V ss, st. Ochrana je vybavena signalizací ztráty pomocného napájení. 
Přítomnost pomocného napájení je signalizována zelenou LED diodou. 
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obr.3. Blokové schéma ochrany AT 31 DX 
 
2. 2. ROZVODNA NN 
Přívod pro napájení rozvodny je realizován z rozvodny VN, která se nachází nad rozvodnou NN. 
V rámci této rozvodny je vytvořen zdroj elektrické energie pro napájení protipožárního zařízení.  
Elektrické rozvody zajišťující funkci nebo ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení 
stavebních objektů, jsou řešeny projektovou dokumentaci tak, aby byl zajištěn 1. stupeň dodávky 
elektrické energie [15]. Ovládací a signalizační obvody jsou zálohovány akumulátorovým zdrojem 
230V. 
Technické údaje: [17] 

• Napěťová soustava 3PEN, 230/400V 50Hz, TN-C 

• Ovládací a signalizační napětí 230V DC 

• Jmenovitý proud rozvaděčů R1-R4 2500 A 

• Instalovaný výkon rozvaděčů R1-R4 1600 kVA 

• Zkratový proud Ikm/Ik" je 90/40 kA 

• Instalovaný výkon rozvodny NN  je 6,4 MVA 
Rozvodna slouží jako zdroj elektrické energie 400V pro linku CNG. Je vybavena čtyřmi 
transformátory s označením T1-T4, pro napětí 6 000/400/230 V, 1,6 MVA. Každý transformátor je 
napojen kabelem AYKY 3 x 240. Transformátory jsou napojeny přípojnicemi na skříňové 
rozvaděče s označením R1-R4. 
Oceloplechové rozvaděče tvoří s transformátory kompaktní celky. Ze sekundárních vinutí 
transformátorů jsou připojeny hliníkovými přípojnicemi výkonové vypínače, které slouží jako 
hlavní vypínače rozvaděčů a jsou umístěny v prvním poli rozvaděčů. Odvod z vypínačů je 
proveden rovněž hliníkovými přípojnicemi na hlavní přípojnice rozvaděčů. Jako přívod rozvaděče 
R1 je použit trojfázový distribuční transformátor (6000/400 V, 154/2309A, 1600 kVA, D/Yn).  
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Skříňový rozvaděč, který má sedm polí obsahuje:  
 Přívodní pole, jehož součástí je i měření  
 Napojení přípojnicového mostu z R1 do R2, který je vytvořen z hliníkových pásů 100x16  
 Vývodová pole 
 Napojení kompenzačního rozváděče RC1 

V přívodním poli je vestavný jistič řady ARION 681, pojistkové odpojovače, MTP, analyzátor 
elektrické sítě, relé, atd. 
 

JISTIČ ARION 681 
Přístroj určený jako hlavní jistič pro jištění elektrických strojů, přístrojů, kondenzátorů, zařízení     
a vedení proti nadproudům, zkratům a případně i proti poklesu napětí. Používá se ve střídavých 
obvodech do 690 V. Vyhovují podmínkám moderního řízení výrobních procesů, např. široký 
rozsah jmenovitých proudů až do 6300 A, vysoká vypínací schopnost a krátkodobý výdržný proud, 
případně i 4-pólové provedení jističe. Jistič má stavebnicovou konstrukci, takže ho lze 
dokompletovat běžným příslušenstvím jako je motorový pohon, pomocný spínač, podpěťová 
spoušť, vypínací spoušť, vzájemné mechanické blokování až tří jističů. Může být v provedení 
pevném nebo výsuvném. Změna proudového rozsahu se provádí pomocí proudových 
transformátorů. Jedna spoušť muže být použita k více proudovým rozsahům. Nadproudové spouště 
jsou elektronické. Tvar vypínací charakteristiky se nastavuje otočnými aretovanými přepínači. 
 

                  
obr.4. Schéma zapojení jističe ARION   
 
Q1 - hlavní kontakty, 1 - páka střádače (P), 2 - tlačítko ZAP, 3 - tlačítko VYP, Y1 - zapínací 
spoušť, S7 - spínač "připraven k zapnutí", S11 - signalizace vypnuto spouští, S1-S4 - pomocné 
spínače, F1-F2 - vypínací spouště, F3 - podpěťová spoušť, F5 - vypínací elektromagnet 
nadproudové spouště, F8 - zpožděná podpěťová spoušť, T1-T4 - proudové transformátory (T4 pro 
jištění proti zemnímu zkratu), A1 - elektronická nadproudová spoušť 
 



13 

2. 3. KOMPENZACE A OVLÁDÁNÍ  
Všeobecně: 
Nejčastějším způsobem kompenzace je centrální kompenzace, kdy je kompenzační zařízení 
umístěno na vhodném místě. Obvykle to bývá v blízkosti rozvodny nebo transformátoru. Tenhle 
způsob kompenzace má největší využití kompenzační baterie. Nevýhodou je, že neodlehčuje od 
jalového proudu přívodní vedení od spotřebičů.  
Vznik jalové složky proudu způsobuje v síti zvýšení přenosových ztrát, zmenšení průchodnosti 
vedení a další nepříznivé jevy. Tyto nepříznivé jevy se snažíme potlačit kompenzací. Kompenzací 
jalového výkonu se snižuje odběr induktivního jalového výkonu. 
Spotřebiče jalového výkonu jsou: [9]  

 Asynchronní motor - k vytvoření točivého magnetického pole statoru a k pokrytí 
rozptylového magnetického toku je jedním z rozhodujících spotřebičů jalového 
induktivního výkonu. 

 Transformátor – jehož odebíraný jalový výkon je tvořen výkonem při chodu naprázdno (1 - 
3,5%) a proměnným výkonem k pokrytí rozptylového magnetického toku. Při zatížení 70% 
se celkový jalový výkon transformátoru pohybuje v rozmezí 4 - 6% jmenovitého výkonu 
transformátoru. 

 Asynchronní generátory, elektrické pece (obloukové, pánvové, indukční), výkonové 
polovodičové měniče, venkovní a kabelová vedení a ostatní spotřebiče jalového výkonu 
(např. výbojková a zářivková svítidla, reaktory pro omezení zkratových proudů). 

Způsoby zlepšování účiníku: 

1. správným dimenzováním asynchronních motorů a omezení jejich chodu naprázdno, správné 
dimenzování transformátorů 
2. použitím kompenzačních zařízení, které dělíme: [9] 

• podle principu činnosti (statické, rotační, polovodičové) 

• podle způsobu regulace(aktivní filtry, kompenzátory se stupňovitou nebo s plynulou 
regulací, kompenzátory s konstantním výkonem) 

• podle umístění kompenzátoru(individuální, skupinová, centrální, smíšená)  
 

                                                    

obr.5. Fázový posun mezi napětím a proudem 
 

22
JČ

III +=
                                                                                                                   (1) 

[Poznámka: rozeznáváme klasický účiník - viz. obr.3. a správný účiník λ - uvažuje i ostatní 
newattové výkony trojfázové soustavy zatěžované nesouměrně nesinusovými proudy, tj. výkon 
deformační (způsobený zkreslením proudu harmonickými), výkon pulzační (způsobený zpětnou 
složkou proudu 1. harmonické) a výkon skrytý (způsobený nulovou složkou proudu 1. 
harmonické)]. [9] 



14 

Jalový výkon je velmi složitý problém zejména v obvodech, kde jsou zařazeny řízené polovodičové 
součástky. Jeho kompenzace není možná např. pouhým přiřazením kompenzačních kondenzátorů, 
ale vyžaduje složité pasivní a aktivní filtry s plynule řízeným kompenzačním výkonem, které 
odstraňují i vliv vyšších harmonických složek. [12] 
 

Kompenzace na NN rozvodně: 
Kompenzační rozvaděče RC1–RC4 jsou napojeny kabely AYKY 3x 240 + 120 na rozváděče R1-
R4. Výkon každého kompenzačního rozváděče je 550 kVar. Řízení účiníku je prováděno 
regulátory typu Novar 114.  
Tento regulátor je plně automatický přístroj, který umožňuje optimální řízení kompenzace. Je 
vybaven proudovým a napěťovým měřícím obvodem. Digitálním zpracováním naměřených hodnot 
se dosáhne vysoké přesnosti vyhodnocení skutečné efektivní hodnoty proudu i účiníku. Pomocí 
algoritmu FFT přístroje provádějí výpočet základní harmonické složky činného a jalového proudu. 
Podobným způsobem se vyhodnocuje i základní harmonická složka napětí, čímž je zajištěna přesná 
funkce měření a regulace i v podmínkách zkreslení vyššími harmonickými složkami.  
Způsob připojení  i velikost připojených kompenzačních stupňů je zjištěna automaticky, parametry 
se dají nastavit ručně. Regulace probíhá ve všech čtyřech kvadrantech.  
Připínání a odpínání kompenzačních kondenzátorů se provádí tak, aby byl minimálním počtem 
přepínaných stupňů a jediným regulačním zásahem dosažen optimální stav kompenzace. 
Napěťový měřící obvod je připojen k napájecím svorkám. Měřící vstupy lze k regulátoru připojit v 
libovolné kombinaci, tedy sdružené nebo fázové napětí a proud libovolné fáze. 
Při měření proudu se vyhodnocují úrovně harmonických složek proudu do 19. řádu. Z těchto 
hodnot je spočítána úroveň THD, tu můžeme sledovat na displeji a přitom se dá nastavit mezní 
úroveň. Při této úrovni regulátor odpojí všechny kompenzační stupně a zabrání tak jejich 
poškození.  
Vedle kompenzačních kondenzátorů lze k regulátoru připojit i kompenzační tlumivky 
(dekompenzace sítě).  
Regulátor se vyznačuje čtrnácti výstupními relé, jejichž kontakty jsou ošetřeny pomocí varistorů. 
Na signalizaci nestandardních stavů (např. nadproud, výpadek měřícího napětí, atd.) aktivujeme 
reléový výstup „Alarm. 
Okamžité naměřené hodnoty: [10] 

• COS - odpovídá okamžitému poměru činné složky k celkové hodnotě základní harmonické 
proudu v síti. Kladná hodnota znamená induktivní, záporná kapacitní účiník. 

• Ieff - efektivní hodnota proudu v síti (včetně vyšších harmonických složek) 

• THD - udává poměr obsahu vyšších harmonických složek proudu až do 19. harmonické k 
úrovni základní harmonické proudu. Zobrazuje se tehdy, dosahuje-li celkové zatížení v síti 
alespoň 5% nominálního zatížení.  

Na základě některé z hodnot nastavených spínacím programem je potřeba zadat hodnotu proudu 
nejmenšího kondenzátoru Imin. Tato hodnota odpovídá buď přímo skutečné hodnotě proudu 
kondenzátoru v síti a nebo odpovídající hodnotě na sekundáru MTP. 
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Hodnotu proudu nejmenšího kondenzátoru lze stanovit dle vztahu: [10] 

SU

Q
I

⋅

=

73,1
min

min
       [ A, VAr, V]                                                                                     (2) 

Imin - proud nejmenšího stupně  
Qmin - výkon nejmenšího stupně  
Us - sdružené napětí (400V) 
 
tab.1. Hodnoty proudu nejčastěji používaných kompenzačních kondenzátorů  [10]                          

 
 

                      
obr.6.  Schéma zapojení regulátoru jalového výkonu 
 
tab.2. Spínací program regulátoru Novar 114  [10] 

 
 
 
 
 



16 

Kompenzace na VN rozvodně: 
Z rozvaděče R1A, je kabelem připojen kompenzační rozvaděč. Ten obsahuje přívodní pole s 
možností připojení zkratovací soupravy. Dále kompenzační pole se stupni, které jsou řízeny 
regulátorem: 5 RQ. 
Jedná se o starší typ regulátoru, který se používá pro nenáročné podmínky. Jedná se o automatický 
přístroj, který umožňuje optimální řízení kompenzace jalového výkonu. Vysoké přesnosti 
vyhodnocení skutečné efektivní hodnoty proudu a účiníku je dosaženo digitálním zpracováním 
naměřených hodnot. Výpočet základní harmonické složky činného a jalového proudu se provádí  
algoritmem FFT.  
Vlastnosti přístroje: [10]  

• Přístroj obsahuje 5 výstupních relé. Kontakty těchto relátek jsou galvanicky odděleny od 
ostatních obvodů regulátoru. 

• společné napájecí a měřicí napětí 400 V AC, 50/60 Hz 

• citlivost proudového vstupu 0,05 A 

                    
obr.7. Schéma zapojení regulátoru jalového výkonu 
Výstupní kontakty relé jsou z jedné strany vyvedeny na č.1-5, druhá strana kontaktů je vnitřně 
spojena a vyvedena na svorku P. Výstupy z MTP se připojují na č.11,12 a napájecí napětí na 13,14. 
 
tab.3. Spínací program regulátoru Novar 5 RQ  [10] 
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3. REKONSTRUKCE ROZVODNY 
Zkrat - rozumí se jím vodivé spojení mezi vodivými částmi, kde rozdíl elektrických potenciálů 
těchto částí má hodnotu blízkou nule nebo je roven nule. Příčiny vzniku mohou být např. stárnutí 
materiálu či snížení kvality izolace. Nejčastější příčinou jsou provozní přepětí, která se vyskytují 
při zemních spojeních, spínacích pochodech, atd. Správným dimenzováním elektrických zařízení 
můžeme omezit účinky (tepelné i mechanické) zkratových proudů. 
Pro optimální návrh kompenzačního zařízení je nutné získat co nejvíce informací o 
kompenzovaném odběru a síti, do které bude zařízení připojeno. Jedná se zejména o průběh 
činného a jalového výkonu kompenzovaných spotřebičů, úroveň harmonických proudů a napětí v 
uzlu připojení kompenzátoru, zkratový výkon atd. Na základě těchto podkladů se stanoví 
požadavky na parametry kompenzátoru, tj. kompenzační výkon, způsob a rychlost regulace             
a spínání kompenzačních stupňů, řešení s hradící tlumivkou nebo jako filtr atd. V případě 
kompenzace stávajícího provozu lze většinu těchto potřebných údajů získat měřením. [9] 
 

Výpočet zkratových poměrů a návrh kompenzace účiníku pro rozvaděč 6kV RKS 
3. 1. METODA VÝPOČTU ZKRATOVÝCH PROUDŮ 
Výpočet zkratových proudů byl proveden pomocí speciálního programu, který má tyto základní 
vlastnosti: [8]  

• Počítá trojfázový zkratový proud ve střídavých soustavách nízkého, vysokého a velmi vysokého  
   napětí, při jmenovitém kmitočtu 50 Hz, podle normy ČSN EN 60909-0; 

• Počítá počáteční souměrný rázový zkratový proud, nárazový zkratový proud a ekvivalentní   
   oteplovací zkratový proud; 

• Umožňuje výpočet maximálních a minimálních zkratových proudů; 

• Počítá napětí v uzlech sítě a proudy ve větvích při zkratu; 

• Umožňuje řešit paprskové i mřížové sítě; 

• Umožňuje zadání skutečných převodů transformátoru; 

• Obsahuje databáze základních prvků soustavy (vedení a kabely, transformátory, …), které je                        
možné dále doplňovat; 

• Umožňuje jednoduché zadání vstupních dat pro výpočet, s možností rychlé změny konfigurace 
sítě odpojením zvolených větví nebo spojením vybraných uzlů, beze změny souboru vstupních dat. 

• Aplikace je naprogramována v jazyce Java, lze ji provozovat na počítačích s operačním systémem  
Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista. 

 

Co se týká omezení programu: 

• Neřeší dvoufázové zemní a jednofázové zkraty 

• Je nevhodný pro přesný výpočet zkratových proudů uvnitř elektrárenského bloku 
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obr.8.  Průběh zkratového proudu při blízkém zkratu. V případě elektricky vzdáleného zkratu je 
střídavá složka zkratového proudu konstantní. [16] 
 
Definice veličin: [16] 
Ik“ - počáteční souměrný rázový zkratový proud. Efektivní hodnota střídavé souměrné složky 
zkratového proudu v okamžiku vzniku zkratu. 
id.c. - stejnosměrná (aperiodická) složka zkratového proudu. Střední hodnota horní a dolní obalové 
křivky průběhu zkratového proudu. 
A - počáteční hodnota stejnosměrné složky 
ip (Ikm) - nárazový zkratový proud. Maximální možná okamžitá hodnota zkratového proudu 
sestávajícího se ze střídavé a stejnosměrné  (aperiodické)  složky. Způsobuje mechanické síly, které 
při nesprávném dimenzování mohou způsobit mechanické poškození zařízení. Často se nazývá 
dynamický zkratový proud. 
Ik  - ustálený zkratový proud. Efektivní hodnota úplné periody souměrné složky zkratového proudu 
v okamžiku oddělení kontaktu prvního pólu spínacího zařízení. 
 

Metoda výpočtu: 
Existují 2 metody výpočtu: [17] 
1. metoda superpozice -dává zkratový proud ve vztahu jen k jednomu předpokládanému stavu 
zatížení sítě, proto nemusí vést k maximálnímu zkratovému proudu.  
2. metoda ekvivalentního napěťového zdroje v místě zkratu - která vede k maximálnímu 
zkratovému proudu. Zdroje zkratového proudu (např. asynchronní motory, síťové napáječe) jsou 
nahrazovány svou vnitřní impedancí. U transformátorů s přepínači odboček se uvažují impedance 
pro přepínače odboček v základní poloze a zavádí se korekční součinitel. Zanedbávají.se paralelní 
admitance a kapacity vedení. 

• Pro výpočet maximálních zkratových proudů se použije napěťový součinitel (cmax), uvažuje se 
rezistance vodičů při teplotě 20°C, vybírá se konfigurace sítě s maximálními příspěvky ze síťových 
napáječů a elektráren, počítá se s asynchronními motory. 
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• Pro výpočet minimálních zkratových proudů nejsou zahrnuty asynchronní motory, použije se 
napěťový součinitel (cmin), uvažuje se rezistance vodičů při nejvyšší teplotě a zvolí se konfigurace 
sítě s minimálními příspěvky. 

• Nárazový zkratový proud se počítá 2 způsoby: [14]  

Metodou ekvivalentního kmitočtu 20 Hz podle vzorce:   

Kkm II
"2 ⋅⋅= κ

    (kA)                                                                                                (3) 
κ (konstanta) která prakticky reprezentuje stejnosměrnou (aperiodickou) složku zkratového proudu 

Podle poměru R/X v místě zkratu podle vzorce:   

Kkm II
"215,1 ⋅⋅⋅= κ

     kde součin (1,15 x κ ) nesmí překročit hodnotu 2,0.            (4) 

Ekvivalentní oteplovací zkratový proud Ith se počítá pro zvolenou dobu trvání zkratového proudu, 
pomocí koeficientů  m (součinitel pro tepelné účinky stejnosměrné složky) a n (součinitel pro 
tepelné účinky střídavé složky) podle vzorce: 

nmIItItnmIdti KthKthKK

tK

+⋅=→⋅=⋅+⋅=⋅∫
"22"

0

2 )(
                                  (5) 

Ve starších normách se ekvivalentní oteplovací zkratový proud označoval Ike a počítal se pomocí 

součinitele ke nmke +=→
. 

tab.4. Hodnoty součinitele ke  

 
 

VSTUPNÍ DATA VÝPOČTU 
Pro potřeby výpočtové metody ekvivalentního napěťového zdroje v místě zkratu byl zaveden 
napěťový součinitel, který udává poměr mezi napětím ekvivalentního napěťového zdroje                
a jmenovitým napětím sítě Un/√3.  
 
tab.5. Hodnoty napěťového součinitele c [16] 

 
 



20 

Vstupní data se zadávají v samostatných oknech programu. V tomto případě byly použity při 
výpočtu parametrů následující prvky: uzly, síťové napáječe, transformátory, vedení a kabely, 
asynchronní motory. Tabulky hodnot vstupních dat viz. příloha A. 
    

VÝSTUPNÍ DATA VÝPOČTU 
Na základě výpočtu výstupních dat - zkratové proudy, výkony, impedance, atd. pro zkraty               
v jednotlivých uzlech sítě, je potřeba rozvaděč R1A na RKS dimenzovat na: 
Ik“ = 38,0 kA 
Ikm = 81,4 kA 
Ith (1 sec) = 35,7 kA 
Z toho vychází typově rozvaděč 6 kV dimenzovaný na 40/100 kA. 
Tabulka uzlových hodnot viz. příloha B. 

 
3. 2. NÁVRH KOMPENZACE ÚČINÍKU 
Potřebný kompenzační výkon: 

Jedná se o kompenzaci účiníku vysokonapěťových asynchronních motorů nakrátko, které budou 
napojeny z rozvaděče R1A 6kV RKS. Pro zjištění potřebného kompenzačního výkonu, bude z R1A 
napojeno 8 asynchronních motorů a 4 transformátory (6 kV/400 V, 1,6 MVA). Předpokládá se, že 
odběr každého transformátoru bude vykompenzován na sekundární straně na účiník 0,95 - 0,98. 
Proto se navrhovaná kompenzace týká pouze motorů.  
Parametry motoru:  

• Jmenovitý výkon 500 kW 

• Jmenovité napětí 6 kV 

• Jmenovité otáčky 1491 ot/min 

• Jmenovitý proud 59 A 

• Proud naprázdno 19 A 
Se zatížením motoru postupně roste jalový výkon. Účiník motoru se snižuje z hodnoty 0,85 při 
plném zatížení až na 0,76 při polovičním zatížení. Při chodu naprázdno má odebíraný proud téměř 
čistě induktivní charakter. V posledních 3 sloupcích je potřebný kompenzační výkon (pro jeden 
motor). Je patrné, že kompenzací o výkonu asi 200 kVAr budeme schopni v celém rozsahu zatížení 
motoru dosáhnou účiníku lepšího než 0,97…0,98. 
 
tab.6. Vypočtené hodnoty výkonu a účiníku [17] 

 
 
Tabulka výpočtů činného a jalového výkonu při současném chodu 8 motoru pro chod naprázdno a 
při zatížení na 50, 75 a 100%.  viz. příloha C. 
Kde Qk je předpokládaný výkon kompenzace, která je pro dané zatížení připojena. Celkový 
potřebný kompenzační výkon je tedy 1600…1800 kVAr. 
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Technické řešení kompenzace: 

I když v síti 6 kV nebudou instalovány nelineární spotřebiče, bylo by dobré použít hrazenou 
kompenzaci, která zvyšuje životnost kompenzačních kondenzátorů a přesnost regulace. Nelineární 
spotřebiče se totiž mohou objevit u ostatních vývodů z rozvodny 6 kV trafostanice R8/IV                
a nehrazená kompenzace by mohla fungovat jako filtr, který odsává harmonické proudy z jiných 
vývodů. 
Z pole rozvaděče R1A bude kabelem připojen kompenzační rozvaděč. Součástí tohoto rozvaděče 
bude přívodní pole s možností připojení zkratovací soupravy. Dále čtyři kompenzační pole se 
stupni (200, 400, 400 a 800 kVAr). Každý z kompenzačních stupňů je vybaven vakuovým 
stykačem s pojistkami, trojfázovou tlumivkou s železným jádrem a do série zapojenou 
kondenzátorovou baterií.  
Kondenzátorová baterie je podle výkonu tvořena jedním nebo dvěma paralelně řazenými 
trojfázovými kondenzátory. Jako ochrana proti spínacím přepětím se mezi stykač a tlumivku 
zařazuje paralelní kombinace RC členu a svodiče přepětí. Svodiče přepětí se používají na přívodu, 
musí být dostatečně dimenzované pro daný výkon kondenzátorové baterie. Skříně kompenzačního 
rozváděče budou vybaveny přípojnicemi, ventilací pro odvod tepla, koncovými spínači. Regulátor 
účiníku a ostatní prvky pro ovládání kompenzace se umístí do pomocného rozvaděče. 

 
4. PRŮZKUM TRHU 
Cílem průzkumu trhu je zjištění kolik dodavatelů v rámci ČR je schopno nabídnout komplexní 
servis dodávky klíčových komponentů. Mezi klíčové komponenty patří: vakuový vypínač, vakuový 
stykač, rozvaděč VN, detektor VN, ochrany. 
Byly osloveny 4 firmy k podání nabídky na komponenty. Kritéria pro hodnocení nabídek byla cena  
a komplexní servis. 

 
4. 1. VOLBA VHODNÉHO DODAVATELE VYPÍNAČE  
Vakuové vypínače všeobecně: 
Vakuové vypínače využívají ke zhášení oblouku velké rychlosti difúze částic ve vakuu. Mají 
nejmenší kontaktní zdvih ze všech druhů vypínačů. Proto se nehodí pro vypínání stejnosměrného 
proudu. Ve vakuu je možné dosáhnout vysoké dielektrické pevnosti i při minimálních 
vzdálenostech. Vypínání ve vakuu se liší od vypínání ve vzduchu, jiných plynech nebo v oleji, 
protože kontakty se nacházejí v nevodivém prostředí, které se prakticky neionizuje. Ve vakuové 

technice se nazývá vysokým vakuem tlak od 
310−

Pa a nižší. Kontakty vakuových vypínačů jsou ve 

vakuu  
410−

až  
610−

Pa.  [5] 
Při rozpojení kontaktu je vytvářen oblouk z kovových par, jejichž zdrojem je katodová skvrna. Ty 
jsou podporované externí energií po dobu, dokud neprojde proud přirozenou nulou. V tomto 
okamžiku vede rychlé snížení hustoty a rychlá kondenzace kovových par k velice rychlému 
obnovení dielektrických vlastností. Dochází k obnovení izolační schopnosti a schopnosti snášet 
přechodné zotavené napětí a ke zhášení oblouku.  
Zmenšený kontaktní zdvih, malá rychlost a malá hmotnost omezují energii požadovanou pro 
ovládání. Tím se výrazně snižuje opotřebení pohonu a údržba vypínače se vyžaduje jen                    
v omezeném rozsahu. 
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obr.9. Porovnání el.pevnosti vakua a vzduchu 

                              
obr.10. Provedení vakuového vypínače      
                      
Přes horní připojovací svorku (1) prochází proud k pevnému kontaktu (2). Na pohyblivý kontakt 
(3) je našroubován lamelový pás (4). Kontakty se nachází ve vakuové komoře. Pružina (5) slouží    
k dosažení potřebného kontaktního tlaku a kompenzuje povolený opal kontaktů (M), jehož kontrolu 
lze provádět bez demontáže. Na držáku (6) je upevněna spodní připojovací svorka (7). 
 

VAKUOVÝ VYPÍNAČ - VD4  
Je určen pro vnitřní montáž do kobek a rozváděčů se vzduchovou izolací. 
Vhodný pro použití v sítích, kde je vysoká četnost spínání v oblastech provozních proudů, nebo 
kde se musí počítat s vypnutím určitého počtu zkratových proudů. Vhodný pro opětovné zapínání   
a má vysokou provozní spolehlivost a dlouhou životnost. Dodává se jako přístroj pro pevnou 
montáž nebo výsuvné provedení (montáž na podvozku). Vypínače VD4 používají mechanický 
pohon s nastřádanou energií a nezávislou spouští. Používají se při distribuci elektrické energie pro 
ovládání a jištění kabelů, venkovních vedení, transformátorových a distribučních rozvoden, 
motorů, transformátorů, generátorů, kapacitních baterií a systémů HDO. Je možné ho ovládat ručně 
nebo elektricky. Vakuové zhášedlo, ve kterém jsou uloženy kontakty, nahrazuje zhášecí komoru. 
Zhášedla zalitá v pólech z epoxidové pryskyřice zvyšují pevnost pólu vypínače. 
Dá se použít v provedení pevném VD4, nebo výsuvném VD4/P. Je určen pro jmenovité napětí 12 - 
25 kV, proud 630 - 2500 A, zkratovací vypínací proud 16 - 40 kA. 
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Princip vypínání zhášedel ABB: 

Oddělení kontaktů vyvolá elektrický oblouk, který je udržován až do průchodu nulou proudu. 
Oblouk může být ve vakuu difusní nebo kontraktní. Difusní je charakterizován expanzí po ploše 
kontaktu a rovnoměrným rozdělením tepelného namáhání na kontaktní ploše. Projevuje se při 
jmenovitém proudu. Jak se hodnota vypínaného proudu zvyšuje má elektrický oblouk snahu 
transformovat se (následkem Hallova efektu) z difusního na kontraktní typ. 
Oblouk se na anodě začíná zužovat a se stoupajícím proudem má tendenci se ostře vymezit. Aby se 
zabránilo přehřátí a erozi kontaktů je udržován oblouk v rotaci.  

Spirálová geometrie kontaktů: 

Vytváří radiální magnetické pole ve všech plochách sloupce oblouku soustředěných na obvodech 
kontaktu. Vzniká elektromagnetická síla, která vyvolává kolem osy kontaktu rychlou rotaci 
oblouku, a tím oblouk obsáhne širší plochu. Kromě toho, že se minimalizuje tepelné namáhání 
kontaktů, je možné vypínat i velmi vysoké zkratové proudy. Rychlé omezení náboje proudu           
a rychlá kondenzace kovových par současně s nulovým proudem umožňuje obnovení maximální 
dielektrické pevnosti mezi kontakty zhášedla během mikrosekund. 
 

                         
obr.11. Průběh proudu a napětí během jednofázového vypínání ve vakuu. [6] 
 

Zařízení proti nežádoucímu opětovnému spínání:  

Pohon typu EL pro všechna provedení vypínačů VD4 je proti nežádoucímu opětovnému spínání 
vybaven mechanickým zařízením. To zabrání mechanickým i elektrickým ovládáním opětnému 
zapnutí. Pokud by bylo aktivní zapínací a současně některé vypínací ovládání (místní nebo 
dálkové), následoval by trvalý sled ovládání pro vypnutí a zapnutí. Této situaci zabrání zařízení 
proti pumpování, které zajistí, že za každým jednotlivým zapnutím následuje jen jedno vypnutí a že 
za vypnutím nenásleduje zapnutí.  
Zařízení dovolí zapnutí vypínače, jsou-li současně splněny podmínky: 

• Pružiny pohonu jsou plně nastřádány 

• Vypínací tlačítko a nebo vypínací spoušť nejsou aktivovány 

• Vypínač je vypnutý 
 



24 

tab.7. Charakteristika vypínačů VD4 

 
 
VAKUOVÝ VYPÍNAČ - VM1 
Vypínač s magnetickým pohonem používá vakuová zhášedla uzavřená v pólech z pryskyřice, což  
značně zvyšuje pevnost těchto pólů. 
Pohon kontaktů zhášedel je prováděn jedním magnetickým pohonným zařízením řízeným senzory 
polohy a elektronickým modulem. Energie požadovaná pro ovládání je zajišťována kondenzátory. 
Ty zajišťují dostatečné množství energie. Magnetický pohon je dvoustavový systém. Koncové 
polohy pohyblivé kotvy jsou dosaženy pomocí magnetických polí vytvářených ve dvou cívkách 
(jedna pro vypínání, druhá pro zapínání). I po velkém počtu vypínacích a zapínacích cyklů má 
magnetický pohon značně snížené opotřebení. Skládá se z vrstveného obalu, permanentního 
magnetu, dvou cívek a pohyblivé kotvy, která je držena v poloze permanentními magnety. 
Podle parametrů vypínače jsou k dispozici jeden nebo dva kondenzátory. Kondenzátor  má funkci 
akumulovat energii požadovanou pro kompletní cyklus (vyp. – zap. – vyp.). Bez pomocného 
napájení, je kondenzátor schopen udržet obvod funkční po dobu asi 30 s. 
VM1 - je značení pro pevné vypínače, VM1/P - provedení výsuvné. Je určen pro jmenovité napětí 
12 - 25 kV, proud 630 - 2500 A, zkratovací vypínací proud 16 - 31,5 kA. 
tab.8. Charakteristika vypínačů VM1 
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VAKUOVÝ VYPÍNAČ - KUF 
Vypínače DRIESCHER KUF patří mezi vypínače s třídou použití „S1“, zvýšenou mechanickou 
trvanlivostí „M2“ a třídy vypínačů s velmi malou pravděpodobností průrazu „C2“. Dodávají se       
v trojpólovém i jednopólovém provedení nebo v provedení s ručním napínáním střádače. Používají 
se v rozsahu 12, 25, 36 a 38,5 kV jmenovitého napětí a 630 až 2500 A jmenovitého proudu. 
KU - znamená, že se jedná o vypínač se střádacím mechanizmem s pásovou pružinou, vhodný pro 
opětné zapínání, F - pro čelní montáž. Motory pracují v krátkodobém provozním režimu (S2). 
Možný počet spínacích cyklů (bez údržby):  

• vakuové komory při jmenovitém proudu 30 000 krát 

• při zkratovém vypínacím proudu 100 krát. 

Funkce: 

Mechanika pohonu napíná pružinový střádací mechanizmus, který střádá energii (stupeň nastřádání 
je indikován). Mechanizmus řídí přesně přenos síly a umožňuje dosažení konstantních spínacích 
rychlostí. Pomocí spínací kazety je možno vypínač ovládat ručně nebo elektricky (ovládáním 
spouště). 
Elektrické konstrukční díly s indikačními prvky (počítadlo spínacích cyklů, indikátor spínací 
polohy) řídí vypínač podle spínacího plánu (např. opětné zapínání). Spínací hřídel přenáší spínací 
energii přes izolační táhla na vakuové spínací komory. Ty jsou uloženy v izolačních pólových 
nástavcích. 

Výhody: 

Dlouhá mechanická životnost díky optimálnímu přenosu síly, mimořádně dlouhá životnost, 
možnost náhrady za starší typ vypínačů. 

Vybavení: 

• tlačítko pro místní zapínání / vypínání, indikátor spínací polohy, indikátor nastřádání, 
počítadlo spínacích cyklů 

• možné vybavení: relé proti pumpování, pomocný spínač motoru, přídavné spouště 

Blokování: 

Mechanické a elektrické blokovací prvky slouží k tomu, aby se dalo zapnutí vypínače provést 
pouze v době, kdy se střádačový pružinový pohon nachází minimálně v poloze 2. To znamená, že 
je nastřádáno dost energie k zapnutí i vypnutí vypínače. Tím se v podstatě zajistí, že při výpadku 
řídicího napětí nebo motoru je posledním spínacím krokem vždy vypnutí. 
Při elektrickém blokování je na odpojovači nebo jeho pohonu instalována magnetická uzávěrka. 
Ovládá se pomocným kontaktem vypínače tak, aby bylo možné odpojovač ovládat pouze při 
vypnutém vypínači. Naopak, vypínač lze zapnout pouze v zapnuté poloze odpojovače. V takovém 
případě musí být v pohonném mechanismu vypínače zajištěna možnost ručního zapnutí. 
V případě mechanického vzájemného blokování mohou být pohony odpojovačů vybaveny 
mechanickou ochranou proti chybnému sepnutí. Pokud je odpojovač ve vypnutém stavu nebo          
v poruše, je spínací poloha snímána prvky, které blokují mechanické i elektrické zapnutí.  
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tab.9. Charakteristika vypínačů KUF 

 
 

 
 
 

 
VAKUOVÝ VYPÍNAČ - EVOLIS 
Používá se na ochranu a ovládání veřejných nebo průmyslových vysokonapěťových distribučních 
sítí. Je určen pro vnitřní použití v rozsahu jmenovitých  napětí od 7,2 - 17,5 kV, proudech od 630 - 
2500 A. Jmenovitý zkratový vypínací proud od 25 - 40 kA. 
Je dostupný ve 2 verzích: modulární (složená z prvků dodávaných samostatně ), výsuvná                
s pojezdem. 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

tab.10. Charakteristika vypínačů EVOLIS 

 
 

 
VAKUOVÝ VYPÍNAČ - 3 AH5 
Lze jím ovládat všechny funkce přepínání ve středně-napěťových soustavách. Všestranný přístroj 
pro použití např. v průmyslových systémech. Dá se aplikovat pro venkovní vedení, 
kabely,transformátory, generátory, kondenzátory, filtrační okruhy, motory a reaktory. Určen pro 
napěťové úrovně od 12 kV do 36 kV, jmenovitý proud 800 - 2500 A, jmenovitý zkratový vypínací 
proud od 16 - 31,5 kA.  
Mechanismus 3AH5 může být vybaven mechanickým i elektrickým blokováním. Senzor na 
vypínači kontroluje pozici. V případě elektrického blokování je vybaven magnetickým 
mechanismem řízeným pomocným kontaktem. Když je vypínač vypnut, může se manipulovat        
s odpojovačem. 

                              
obr.12. Vakuový vypínač 3AH5, foto z katalogu firmy Siemens 
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tab.11. Charakteristika vypínačů 3AH5 

 
 
 

4. 2. VOLBA VHODNÉHO DODAVATELE SOUVISEJÍCÍCH KOMPONENTŮ 
ROZVADĚČ - UNIGEAR typ ZS1 
Je třífázový, kovově krytý, vzduchem izolovaný rozváděč jehož jednotky jsou typově odzkoušené   
a vhodné pro vnitřní aplikace do 25 kV. Jednotky jsou konstruované jako výsuvné moduly. 
Výsuvné části jsou vybavené vypínači a stykači. 
 
tab.12. Parametry pro skříně s vypínači  [6]     

 

 

Technické údaje: 

Odolnost proti vnitřním obloukovým zkratům 
12 kV - 40 kA 1s , 12 kV – 50 kA 0,5 s 
17,5 kV - 40 kA 1 s 
25 kV - 25 kA 1s 
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Konstrukce skříně a vybavení: 

Základem je přívodní a vývodní skříň přípojky s SF6 nebo vakuovým vypínačem s použitím 
výsuvné techniky. Nucené větrání ventilátorem je nutno použít ve skříních pro jmenovitý proud 
3600 a 4000 A při jmenovitém napětí 12 / 17,5 kV a ve skříních pro jmenovitý proud 2500 A při 
jmenovitém napětí 25 kV. Přípojnice mají obdélníkový průřez, pro vyšší jmenovité proudy mají 
průřez tvaru D. Podle jmenovitého proudu je použito buď jednoduché nebo dvojité uspořádání. Pro 
jednotky 12 kV do 2000 A jsou bez krytů. Ploché přípojnice (2500 A) a přípojnice o průřezu tvaru 
D (3150, 3600 a 4000A) jsou izolované a spoje jsou zakryté. 
Oddíl vypínače obsahuje vybavení pro vzájemný provoz výsuvné části a skříně a je podobně jako 
oddíl přípojnic oddělen kovovými přepážkami ze všech stran. 

Výsuvná část může být vybavena také s následujícími podvozky: 

 Podvozek s měřícími napěťovými transformátory s pojistkami 
 Uzemňovací podvozek bez /se zapínací schopnosti (pro systém hlavní přípojnice a silové  

     kabely) 
 Odpojovací podvozek s pojistkami 

Blokování/ochrana proti chybné manipulaci: 

Při vypnutém vypínači a uzemňovači lze výsuvnou část zasouvat z odpojené polohy do pracovní 
polohy. Vypínač můžeme zapnout v případě, že je výsuvná část jednoznačně ve zkušební nebo 
pracovní poloze. V mezipoloze je vypínač mechanicky blokován. Skříně s digitální řídící technikou 
zabrání chybné manipulace vypínače pomocí softwaru skříně. Uzemňovač zapneme v případě, že je 
výsuvná část v odpojené poloze nebo mimo skříň (mechanické blokování). 
Blokování dveří - pokud jsou dveře přístrojového oddílu otevřené, s vypínačem nebo stykačem 
není možné zajet. Jestliže jsou dveře kabelového prostoru otevřené, uzemňovač není možno 
ovládat. 

Rozsah přístrojů pro použití: 

Vakuové vypínače s pružinovým i magnetickým  pohonem, vypínače SF6, vakuové stykače.  

Jednotky: 

IF - Přívod/vývod, BT - Spojka přípojnice, R - Pevná spojka, RM - Pevná spojka s měřením 
M - Jednotka měření, IFD - Přímý přívod, IFDM - Přímý přívod s měřením 
 

MULTIFUNKČNÍ TERMINÁL - REF 542plus  
Terminál, který v jedné jednotce integruje sekundární funkce, které jsou v rozvodnách VN určeny 
pro: chránění, ovládání / řízení, měření, monitorování a samočinnou diagnostiku, komunikaci. 
Terminál je možné bez omezení použít v účinně uzemněných, nízkoimpedančně uzemněných, 
kompenzovaných nebo neuzemněných sítích. V jednotce jsou implementovány nadproudové 
ochrany s nezávislým, i se závislým časovým zpožděním a také směrové, časově zpožděné 
nadproudové ochrany. Pro ochranu motoru je k dispozici funkce kontroly rozběhu, funkce čítače 
počtu rozběhů, ochrana při zablokovaném rotoru, tepelná ochrana, ochrana při poklesu výkonu, 
ochrana proti zpětnému toku výkonu a ochrana proti nesymetrickému zatížení.  
Skupinu ochranných funkcí doplňují podpěťová ochrana, přepěťová ochrana, funkce kontroly 
synchronního stavu a frekvenční ochrana, které jsou určeny pro pole spínačů přípojnic, pro přívody 
a pro jiné aplikace, kde jsou tyto funkce požadovány.  
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Terminál REF 542plus se skládá ze základní jednotky (Base Unit) a jednotky odděleného rozhraní 

místního ovládání (LD HMI - Local Detached Human Machina Interface). Obě části jsou 

propojeny sériovým kabelem.  

                             
obr.13. Základní jednotka a jednotka HMI terminálu REF542plus, foto z katalogu firmy ABB 
 

Základní jednotka obsahuje:  

Napájecí zdroj, hlavní modul, moduly analogových vstupů a binárních vstupů a výstupů (I/O 
moduly). Do terminálu je možné zasunout přídavné moduly, které jsou určeny pro doplňkové 
funkce.  
Tato jednotka má architekturu mikroprocesorového zařízení, které pracuje v reálném čase. 
Ochranné funkce zpracovává digitální signálový procesor (DSP), ovládací a řídicí funkce 
zpracovává mikrořadič (Micro Controller).  Hlavní modul je vybaven procesory DSP i MC.  
Doplňkové moduly - analogové vstupy (4...20 mA)  
                                - analogové výstupy (0/4...20 mA) 

Jednotka HMI:  

Se instaluje na dveře nízkonapěťové části rozváděče, nebo v blízkosti základní jednotky. Je určena 
a použita pro místní ovládání primárních prvků pole rozvodny, pro nastavení parametrů ochran      
a pro vizualizaci událostí a měřených hodnot.  
Je vybavena vlastním zdrojem napájení, LCD displejem, jehož levá polovina je vyhrazena pro 
grafickou prezentaci primárních prvků a pravá slouží pro vizualizaci, 8-mi tlačítky, LED diodami    
a čidlem elektronického klíče.  
Obsahuje: 

Indikaci provozního stavu terminálu, síťovou komunikaci, výstrahu (alarm), chybu blokovacích 
podmínek (např. zapnutí odpojovače v době, kdy je vypínač v zapnuté poloze), tlačítka pro 
manipulaci s primárními objekty (prvky), textovou část displeje, rychlé vypnutí vypínače bez 
ohledu na navolený režim ovládání.  
V grafické části displeje se zobrazuje jednopólové schéma. Stavy prvků  jsou po každé manipulaci 
dynamicky aktualizovány, tzn. když bude vypínač vypnutý, bude tato změna také na schématu. 
Sloupcové indikátory měřených hodnot - ty jsou určeny pro kontrolu stavu zatížení pole rozvodny. 
Indikátory jsou sestaveny z LED diod. Každá odpovídá 10% jmenovité hodnoty (10 zelených diod  
je 0-100 %, 2 červené diody indikují podmínky přetížení v rozsahu 20%).  
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Rozhraní PC - je to sériové optické rozhraní. Je-li počítač vybaven ovládacím programem 
(Operating Tool), můžeme: zavést konfiguraci do terminálu, načíst aktuální konfiguraci                   
z terminálu, načíst záznam poruchového zapisovače, načíst ostatní informace (měřené hodnoty, 
stavy binárních vstupů a výstupů). 

Funkce REF542plus: 

Měření - pro měření proudových a napěťových signálů, může mít maximálně 8 vstupních 
analogových kanálů. Kanály jsou uspořádány do 3 skupin. Skupiny 1 a 2 jsou homogenní, tzn. 
měříme 3 proudy nebo 3 napětí. Lze je použít pro měření z přístrojových transformátorů nebo        
z neinduktivních senzorů.  
Neinduktivní senzory díky lineárním charakteristikám poskytují při měření signálů vyšší přesnost    
a spolehlivost. Skupina 3 může být využita pro různorodé signály (např. 2 proudy, 2 napětí, 1 proud 
a 1 napětí) ve spojení buď s přístrojovými transformátory nebo se senzory.  
Typy ochran - proudové ochrany, napěťové ochrany, ochrana vedení (distanční ochrana), tepelná 
ochrana, specifické funkce a ochrany motoru. Ochrany lze spolu kombinovat. 
Poruchový zapisovač - je vybaven pro záznam až osmi vstupních analogových kanálů a třiceti dvou 
binárních signálů. Vstupní analogové signály jsou zaznamenávány vzorkovací rychlostí 1,2 kHz. 
Časový interval 1s až 5s. 

Aplikace REF542plus: 

 Automatické přepnutí napájení (záskok) - přepnutí v čase cca 500 ms 
 Systém rychlého přepnutí napájení - čas přepnutí 30 ms, při použití řídicí jednotku SUE 3000 
 Řízení provozu motorů, výkonových transformátorů 
 Řízení kvality energie: 

Integrovaný regulátor účiníku s rezonanční ochranou - může spínat až 4 kondenzátorové 
baterie.Tato funkce umožňuje integrovat do systému vysokonapěťové rozvodny kompenzaci 
jalového výkonu, aniž je nutné systém vybavit nějakým doplňkovým zařízením. Aby mohl být 
nastavený a zadaný účiník udržován při jakýchkoli podmínkách zátěže, je možné terminálem 
zapínat a vypínat jmenovité výkony až do desítek MVAr. 
Ochrana THD - brání vzniku těchto negativních jevů (nadměrný ohřev zařízení, zvýšení odběru 
proudu a přepětí). Zpětné složky harmonických frekvencí snižují točivé momenty motorů a přitom 
zvyšují odběr proudů. Obsah složek je analyzován až do kmitočtu 1500 Hz (30. harmonická). 
 

                                     
obr.14. Schéma jednotky HMI, foto z katalogu firmy ABB 



32 

1 - Síťová komunikace, 2 - Výstraha (alarm), 3 - Chyba blokovacích podmínek, 4 - 8x4 stránky 
uživatelem prog. LED, 5 - Sloupcové indikátory měř. Hodnot, 6 - Rozhraní osobního počítače 
(PC), 7 - Tlačítka navigace v menu, 8 - Ovládání objektu (prvku), 9 - Čidlo elektronického klíče,  
10 - Textová část displeje, 11 - Zobrazené jednopólové schéma, 12 - Rychlé vypnutí vypínače,  
13 -Indikace provozního stavu 

Technická data: 

Analogové vstupy - jsou stejné pro měření i ochrany. Pro dosažení nejvyšší přesnosti, musí mít 
přístrojové transformátory nebo senzory třídu přesnosti ve stejném rozsahu (0,5%), nebo lepší.    
 
tab.13. Třída přesnosti měření  [6]     

 
 
Moduly binárních vstupů a výstupů jsou k dispozici ve dvou verzích:  

• Moduly s elektromechanickými relé 

• Moduly se statickými výstupy (typ modulu s výkonovými tranzistory) 
U obou verzí jsou stejné typy binárních vstupů, které jsou izolovány optočleny. V jednom 
terminálu mohou být osazeny pouze moduly stejného typu (není možné osadit současně statickými 
i elektromechanickými moduly). 
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VAKUOVÝ STYKAČ - V-Contact 
Vhodný pro ovládání elektrických přístrojů v průmyslu, v sektoru služeb, na moři atd. V kombinaci 
s pojistkami, pro jištění motorů, transformátorů, kompenzačních kondenzátorových baterií, 
spínacích systémů atd. Vybaven vhodnými pojistkami se může použít pro zkratový vypínací výkon 
sítě do 1000 MVA. Určen k velkému počtu spínacích cyklů. Hlavní kontakty stykače působí uvnitř 

keramických zhášedel, kde je velmi vysoká hodnota vakua (13 x 
510−

Pa).  
Je standardně vybaven elektrickou západkou, složen z monobloku odlitého z pryskyřice, ve kterém 
jsou uložena vakuová zhášedla, pohybový mechanismus, ovládací magnet, elektronický 
multinapěťový ovládací napáječ a příslušenství. Monoblok slouží zároveň jako držák pro sestavu 
pojistkového spodku. Používá se v provedení výsuvném (namontované na podvozku), nebo pro 
pevnou montáž. Podvozek je navržen pro montáž pojistek. 
Je k dispozici pro jmenovitá napětí 7,2 kV (V7) s pojistkami od 63 A do 315 A, a 12 kV (V12)       
s pojistkami od 63 A do 200 A. Pojistky omezující proud se značí CEF, pro motorové obvody mají 
značení CMF. Vlastnosti CEF - malé obloukové napětí a malý minimální vypínací proud, nízké 
výkonové ztráty, velká vypínací schopnost a omezení proudu (velký zkratový proud nedosáhne 
svou plnou hodnotu). Vlastnosti CMF - velká hodnota jmenovitého proudu, malý minimální 
vypínací proud, nízké výkonové ztráty, velká vypínací schopnost, vynikající omezení proudu          
a vynikající schopnost snášet podmínky opakovaných spouštění motoru.  
Charakteristiky pojistky CMF viz. příloha D. 

Stykače se vyznačují: 

Hodnotou utrženého proudu < 0,5 A, provozem bez údržby, velkou elektrickou a mechanickou 
trvanlivostí a četností spínání, přímou kontrolou opotřebení kontaktu, dálkovým ovládáním, 
možnosti integrace do počítačového řídícího systému, vhodností instalace do prefabrikovaných 
rozvoden a rozvaděčů. 
 
tab.14. Charakteristika stykačů  V-Contact 

 

 

 

REGULÁTOR  JALOVÉHO VÝKONU - NOVAR 1114            
Regulátor jalového výkonu umožňující optimální řízení kompenzace. Je vybaven proudovým         
a napěťovým měřícím obvodem. Vysoké přesnosti vyhodnocení hodnot proudu, napětí i účiníku je 
dosaženo digitálním zpracováním naměřených hodnot. Výpočet harmonických složek se provádí 
algoritmem FFT, čímž je zajištěna přesná funkce měření a regulace i v podmínkách harmonického 
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zkreslení. Kromě kompenzačních kondenzátorů lze připojit k regulátoru i kompenzační tlumivky 
(dekompenzace sítě). Všechny typy regulátorů lze objednat v provedení rozšířeném o galvanicky 
oddělenou komunikační linkou typu RS-232, případně RS-485.  
Regulace probíhá ve všech 4 kvadrantech. Rychlost je závislá jak na velikosti regulační odchylky, 
tak na její polaritě (překompenzování/nedokompenzování) .  
S ohledem na rovnoměrné zatěžování přístroj přednostně připíná stupně, které byly odepnuty 
nejdéle. To znamená stupně, jejichž zbytkový náboj je minimální. V průběhu regulace je prováděna 
kontrola kompenzačních stupňů a při zjištění výpadku nebo změny hodnoty stupně je při 
odpovídajícím nastavení tento stupeň dočasně vyřazen z regulace a periodicky testován.  

Uvedení do provozu: 

Regulátor automaticky zjistí jak způsob připojení, tak velikost jednotlivých připojených 
kompenzačních stupňů (aktivace - parametr č.20 nastaven na hodnotu A). Spuštění nastává             
v případě, že ani jeden z výstupů nemá platnou hodnotu výkonu (první instalace). 
Při nastavení spínacího programu (viz.tabulka) musí být kondenzátory připojeny k výstupům 
regulátoru postupně tak, aby kondenzátor s nejnižší vahou byl připojen k výstupu č.1. V parametru 
č.25 se dá nastavit libovolná kombinace jednotlivých stupňů. 
 
tab.15. Spínací program regulátoru Novar 1114  [10] 

     

                            
obr.15. Regulátor jalového výkonu, foto z katalogu firmy KMB systems 
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DETEKTOR VN NAPĚTÍ  -  CPI VI   
Jedná se o 3–fázový systém detekce napětí. Skládá z vlastního indikátoru, výstupní reléové 
jednotky, vazebních elektrod (zabudovaných do podpěrných izolátorů) a sady připojovacích 
kabelů.   

Indikátor: 

Kapacitní integrovaný indikátor slouží ke zjištění přítomnosti provozního napětí v rozsahu od 3 kV 
- 7,2 kV (zejména pro el. rozvodné systémy) a od 10 kV - 52 kV. Přesnost indikace, daná velikostí 
prahového napětí je ovlivněna použitým vazebním systémem, resp. jeho vazební kapacitou. 
Tolerance prahového napětí indikátoru je ovlivněna:  

•  teplotní závislostí prahového napětí indikace 

•  kapacitou kabelů, které propojují indikátor s vazebními elektrodami, proti zemi 

•  tolerancí použitých polovodičových součástek 
Při provozním napětí menším než 10 % Un indikátor nesmí indikovat. Naopak, při překročení 
45 % indikovat musí.  

Výstupní reléová jednotka: 

Tato elektronická jednotka může být napájena střídavým nebo stejnosměrným napětím. Poskytuje 
informaci buď o provozní napěťové nesymetrii (výpadku alespoň jedné fáze) nebo o beznapěťovém 
stavu. Tato informace je dále předávána dvojicí reléových kontaktů, které jsou určeny k dalšímu 
využití (např. pro blokování). Vyhodnocovací obvody elektronické jednotky se zdroji a výstupním 
relé jsou elektricky odděleny pomocí optočlenů. 

Vazební elektroda: 

Určuje velikost proudu, který odebírá vlastní indikátor, čímž ovlivňuje podstatnou měrou prahové 
napětí indikace. Proud, který teče vazební elektrodou lze vyjádřit vztahem: 

UCI ⋅⋅= 1ω                                                                                                                        (6) 
ω - úhlová frekvence napětí, C1 - kapacita vazební elektrody, U - jmenovité sdružené napětí VN 

systému. Jelikož má úhlová frekvence hodnotu 314 rad/s ( f⋅⋅π2 ), závisí proud na 

součinu UC ⋅1 . 
Připojením paralelního kondenzátoru ke vstupním svorkám indikátoru je možné zpracovat vyšší 
hodnotu uvedeného součinu. Tím se zajistí práh indikace v požadovaném rozsahu provozního 
napětí. 
 

tab.16. Spínací matice výstupního relé [11]  
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obr.16. Skříň rozvaděče R1B rozvodny VN, linky CNG 
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5. ZÁVĚR 
V bakalářské práci jsem se zpočátku zabýval popisem rozvodny. Zmínil jsem také způsob řešení 
kompenzace. Co se kompenzačních zařízení týká, jejich vliv je vždy příznivý na kvalitu síťového 
napětí. Pokud se použije ke kompenzaci prostý kondenzátor, nebo stupňovitě spínané 
kondenzátory, je potlačen přenos jalového výkonu po vedeních a tím eliminovány úbytky napětí.  
U chráněné kompenzace je kompenzační zařízení chráněno před přetěžováním vyšších 
harmonických proudů.  
Tím, že kompenzační filtry odsávají vyšší harmonické a zároveň kompenzují odběr jalového 
výkonu, mají stejný efekt jako klasické a chráněné kondenzátory, navíc vyhlazují křivku napětí.  
Dále jsem popsal metodu výpočtu zkratových poměrů a také návrh kompenzace účiníku. Tato část 
je jedním ze základních pilířů pro návrh rekonstrukce rozvodny. 
Nakonec jsem se věnoval řešení průzkumu. Provedením průzkumu trhu se ukázalo, že většina 
firem dodávající materiál není plně schopna pokrýt požadavky firem. V rámci ČR existuje málo 
firem, které poskytují komplexní servis a jsou schopny reagovat na požadavky firmy bez dalších 
subdodávek.  
Z praxe se potvrzuje, že díky provedené rekonstrukci rozvodny se snížila poruchovost a náklady na 
údržbu. 
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SEZNAM PŘÍLOH 
 
Příloha A:  Parametry vstupních dat, které se zadávají v několika samostatných oknech programu. 
Příloha B:  V tabulce jsou uvedena výstupní data výpočtu - zkratové proudy, výkony, impedance, 
atd. pro zkraty v jednotlivých uzlech sítě. 
Příloha C:  V tabulce jsou výpočty bilance činného a jalového výkonu při současném chodu 
8 motorů pro chod naprázdno a při zatížení na 50, 75 a 100%. Qk je předpokládaný výkon 
kompenzace, která je pro dané zatížení připojena. 
Příloha D:  Diagram tavné pojistkové vložky CMF omezující proud, na kterém lze vidět závislost 
mezi předpokládaným zkratovým proudem a maximální hodnotou omezeného proudu. 
V druhém diagramu jsou charakteristiky doby tavení stejné pro všechna jmenovitá napětí a jsou 
zaznamenány ze studeného stavu. Čárkované části křivek indikují zónu nejistého vypnutí. 
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PŘÍLOHA: A 
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PŘÍLOHA: B 
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PŘÍLOHA: C 

 

 

PŘÍLOHA: D 

Maximální omezený proud pojistky [kA]   
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Tavná doba pojistky CMF 

                 

 

  
                              

                  

 

 

                             

 

                            

                           

             
 

                             

  


