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Abstrakt: 

Cílem této diplomové práce je vytvoření návrhu modernizace skříňových rozvoden R3.1 
a R3.2 6kV v Třineckých železárnách. 

První teoretická část se zabývá samotnými průmyslovými rozvody, popisuje, jaké druhy 
sítí se vyskytují v průmyslových závodech, jaké jsou nejběžněji užívaná napětí či typy 
rozvodných zařízení. V druhé teoretické části je krátký popis současného stavu rozvodny a 
napájených zařízení. Teoretický rozbor v třetí části se zaměřuje na způsoby modernizace 
rozvodných průmyslových sítí. 

Praktická část pomocí výpočtů zjišťuje, která varianta napájení se jeví jako nejhorší, a 
na tuto variantu dále navrhuje dvě varianty náplní rozvodných skříní. První z variant se 
zaměřuje na výrobky společnosti ABB, druhá varianta počítá v návrhu s výrobky společnosti 
Schneider Electric. Zbylé náplně skříní, jako například měřící transformátory, jsou řešeny 
jednou společnou variantou.  

Technickoekonomické zhodnocení a závěr se zabývají shrnutím a navrhnutím 
nejvhodnější varianty. 

Klíčová slova: 

 Průmysl, rozvod, zkratový proud, výkonový vypínač, ochrana, měřící transformátor, 
skříňová rozvodna, vysoké napětí, síť, modernizace 

 

Abstract: 

The aim of this diploma thesis is to submit a proposal of upgrading cabinet-type 
distribution board R3.1 and R3.2 6kV at Třinecké železárny. 

The first theoretical part deals with the actual industrial distribution , describes what 
types of networks are found in industrial plants , what are the most commonly used types of 
voltage or distribution facilities . The second theoretical part is a brief description of the current 
state of the box substation and its equipment. Theoretical analysis in the third section focuses on 
the ways to modernize industrial distribution networks. 

The practical part determines through calculations which variants of feeding seem to be 
the worst and based on the findings proposes two variants of the distribution boxes equipment. 
The first variant  focuses on products of ABB , the second proposal suggests using the 
Schneider Electric products . The remaining  distribution box equipment, such as voltage 
transformers, are dealt with in one common variant . 

Technical and economic evaluation and conclusion summarizes and proposes the best 
solution . 

 Keywords: 

Industry, distribution, short-circuit current, power switch, protection, measuring 
transformer, cabinet-type distribution board, high voltage, network, modernization 

   



 

 

Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

C   [F]   kapacita 

ČSN      česká státní norma 

HMI      human machine interface 

I   [A]   elektrický proud 

Ib   [A]   souměrný vypínací zkratový proud 

In   [A]   jmenovitý proud 

I“k   [A]   počáteční rázový zkratový proud 

I“ke   [A]   ekvivalentní oteplovací proud 

Ik   [A]   kompenzovaný proud 

Ikap   [A]   kapacitní proud 

I“k1   [A]   počáteční rázový třífázový zkratový proud 

I“k2   [A]   počáteční rázový dvoufázový zkratový proud 

I“k3   [A]   počáteční rázový jednofázový zkratový proud 

kA      kiloampér 

kV      kilovolt 

kW      kilowatt 

MVA      megavoltampér 

MW      megawatt 

Q   [var]   jalový výkon 

Qc   [var]    jalový výkon kondenzátoru 

Qkap   [var]   kapacitní výkon 

R(1)   [Ω]   odpor transformátoru 

RS1   [Ω]   náhradní odpor nadřazené soustavy 1 

RS2   [Ω]   náhradní odpor nadřazené soustavy 2 

RV1   [Ω]   odpor vedení 1 

RV2   [Ω]   odpor vedení 1 

 



 

 

SF6      fluorid sírový 

S“K-R2TIV  [MVA]   zkratový výkon rozovdny R2 napájené z TIV 

S“K-R2EII  [MVA]   zkratový výkon rozovdny R2 napájené z EII 

S“k3I   [MVA]   třífázový zkratový výkon soustavy 

Sn   [MVA]   jmenovitý výkon 

U      napětí 

V      volt 

WSA      weighted sum approach 

X (1)   [Ω]   reaktance alternátoru 

XS1   [Ω]   náhradní reaktance nadřazené soustavy 1 

XS2   [Ω]   náhradní reaktance nadřazené soustavy 2 

Xk1   [Ω]   reaktance kabelu 1 

Xk2   [Ω]   reaktance kabelu 2 

XRe1   [Ω]   reaktance reaktoru 1 

XRe2   [Ω]   reaktance reaktoru 2 

XV1   [Ω]   reaktance vedení 1 

XV2   [Ω]   reaktance vedení 2 

Z (1)    [Ω]   impedance alternátoru 

ZS1   [Ω]   náhradní impedance nadřazené soustavy 1 

ZS2   [Ω]   náhradní impedance nadřazené soustavy 2 

ZRe1   [Ω]   impedance reaktoru 1 

ZRe2   [Ω]   impedance reaktoru 2 

ip   [A]   nárazový zkratový proud 

f   [Hz]   frekvence 

v   [-]   váha varianty pro metodu WSA 

rij   [-]   normalizovaná hodnota metody WSA 

   [°]   zátěžný úhel 

   [°]   kompenzovaný zátěžný úhel 

Ω      ohm  
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1 Úvod 
 

Průmyslové rozvody jsou důležitou součástí výrobního procesu, ať už slouží přímo pro 
výrobu, či plní podružné funkce jako například napájení osvětlení. S tím, jak průmyslové 
rozvody stárnou a mění se potřeby, které jsou na ně kladeny, nastává potřeba tyto rozvody 
modernizovat. Při modernizaci je kladen důraz na to, aby nový rozvod byl bezpečnější, 
spolehlivější, měl nižší náklady na údržbu, na provoz a jiné nebo plnil alespoň jednu z výše 
zmíněných potřeb. Pro tyto účely jsou vyvíjeny nové modernější rozvodné prvky, každá 
společnost se však svým vývojem ubírá mírně odlišným směrem a není možné okamžitě určit 
nejlepší variantu. Těmito popsanými problémy se tato práce zabývá. 

Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, na část teoretickou a praktickou. V první 
kapitole teoretické části jsou řešeny všeobecné průmyslové rozvody, jejich topologie, nejběžněji 
používaná napětí, zařízení, či kladené nároky na rozvody v průmyslu. Druhá kapitola popisuje 
současný stav rozvoden R3.1 a R3.2 6kV v Třineckých železárnách s tabulkou napájených 
zařízení. Kapitola třetí uvádí možné způsoby modernizací průmyslových rozvodů a moderní 
rozvodná zařízení určená pro průmysl. Ve čtvrté části teoretického rozboru je řešena 
problematika zkratů a výpočtů potřebných při modernizaci. 

V první praktické části jsou vypočteny impedance nezbytné pro další výpočty impedancí 
šesti variant zkratových obvodů, jako například náhradní impedance nadřazených soustav nebo 
impedance přívodních kabelů. Dále pak jsou v této části navrhnuty dvě varianty retrofitů 
výkonových vypínačů, jedna od společnosti ABB a druhá od společnosti Schneider Electric. 
Návrh ochran v dalším bodu praktické části je opět řešen pro dvě varianty od totožných 
společností. Dále pak je navrhnuto řešení ovládání rozvoden z nového velínu, taktéž pro obě 
varianty. Poslední bod praktické části technickoekonomicky zhodnocuje, která varianta je 
nejlepší. Závěr shrnuje navrhnuté varianty a zhodnocení. 
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2 Teoretický rozbor průmyslových rozvodů 
 

2.1 Transformovny v průmyslu 
 

Průmyslové závody lze z energetického hlediska rozdělit do třech základních skupin na 
malé, střední a velké. Malé průmyslové či podnikatelské odběry elektrické energie jsou většinou 
napájeny pomocí transformátorů 2 x 1 MVA a mají pouze jednou transformovnu z 22 kV na 
nízké napětí. Oproti tomu středně velké závody obvykle disponují hlavní a vstupní 
transformovnou, avšak tyto jsou spojeny v jednu společnou. Převod napětí je z 22/6 kV a z 6 
kV/nn, odběr v těchto závodech se pohybuje mezi 2-10 MVA. Velké průmyslové či 
podnikatelské odběry s příkonem nad 10 MVA už mají obě transformovny rozděleny, vstupní 
transformovna je situována v místě nejlepším pro připojení a hlavní rozvodna je situována 
v těch bodech závodu, v kterých je největší odběr elektrické energie. Dále jsou v těchto velkých 
provozech umísťovány podružné transformovny. Jejich výstavba by se měla provádět tak, aby 
konečný odběr elektrické energie jí byl co nejblíže. Rozmístění transformoven a rozvodny ve 
velkém průmyslovém závodě popisuje obr. 2.1. 

 

Obr. 2.1 Rozmístění transformoven ve velkém průmyslném závodě [1] 

V případech kdy provoz zabírá rozsáhlá území, jsou rozvodny stavěny společně 
s podružnými transformovnami, a ty jsou následně napojeny na okružní kabelovou síť vysokého 
napětí. Z podružné rozvodny už je výkon vyveden do mřížového či paprskového rozvodu. Obr. 
2.2 zobrazuje možné napojení okružní kabelové sít, taková to hlavní rozvodna vn obsahuje 
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přívodní pole, viz 1, dále příčný spínač přípojnic viz 2, vývodní pole viz 3 a podélný spínač 
přípojnic viz 4. 

 

Obr. 2.2 Okružní kabelová síť vysokého napětí [1] 

2.2 Varianty sítí v rozvodu 
 

Při návrhu rozvodných sítí je třeba vhodně zvolit správný typ. Na této volbě bude 
následně záviset více parametrů, od velikosti zkratových proudů až po rozdělení výkonů. 

Jednotlivé typy základních sítí: 

A. Paprsková 
Vhodná pro 3. stupně dodávky elektrické energie. Pokud dojde k poruše či 

zapůsobení ochran na napájecí trase, dojde k odpojení všech spotřebičů za poruchou. 
 

 

Obr. 2.3 Paprsková rozvodná síť [3] 
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B. Okružní 
Vhodná pro 2. stupně dodávky elektrické energie. Při propojení obou konců 

paprsků máme síť napájenou ze dvou stran a tím dosahujeme vyšší spolehlivosti pro 
případ poruchy na jednom napájecím vedení. 

 

Obr. 2.4 Okružní rozvodná síť [3] 

 

C. Průběžná 

 

Obr. 2.5 Průběžná rozvodná síť [3] 

 
D. Mřížová 

Dosahuje velmi vysoké spolehlivosti dodávky elektrické energie, konfigurace sítě je 
však velmi komplikovaná. [2,3] 
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Obr. 2.6 Mřížová rozvodná síť [3] 

 

2.3 Zásady průmyslových transformoven 
 

Zásadní potřebou je dovést elektrickou energie co nejblíže největšímu odběru při 
vysokém napětí, proto se výstavba průmyslných transformoven provádí v těsné blízkosti takto 
velkých odběrů.  Pokud je rozvod elektrické energie veden venkovním vedením, musí se brát 
zřetel i na plánované rozšíření závodu v budoucnu a dodržet dovolené vzdálenosti i pro tyto 
nové budovy. Podle normy ČSN 38 1753 se výstavba transformátorových komor provádí tak, 
aby tyto komory byly situovány na severních stranách. V případě malých odběrů se v závodě 
nachází pouze jedna transformovna z vysokého napětí na nízké napětí a ta se staví, pokud je to 
možné, v centru největšího odběru. Při konstrukci transformoven je třeba brát zřetel na 
přenosovou schopnost kabelů nízkého napětí, za hraniční hodnotou je vedení 70 000 kW.m. Pro 
příklad je tato hodnota rovna vedení výkonu 70 kW na 1 km nebo 700 kW na 100 m. [1] 

2.4 Napětí používaná pro průmyslové rozvody 
 

Počet a velikost napětí použitých v průmyslových podnicích je závislý na více kritériích, 
na napětí spotřebičů, velikosti závodu či množství dodaného energie. Nejběžnější hodnoty u 
rozvodů vysokého napětí bývají 6 kV, 10 kV, 22 kV. A u rozvodů s nízkým napětím, jsou 
nejběžněji používanými hladinami 230 V, 500 V a 1000 V. [6] 

Tab. 2.1 Napětí používaná v průmyslových rozvodech [6] 

Jmenovité napětí [kV] 0,4 0,69 1 3 6 10 22 35 110 220 
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Tab. 2.2 Napětí zdrojů a spotřebičů v průmyslových rozvodech ve střídavé síti [6] 

Spotřebič [V] Zdroj [V] 

6 6 

12 12 

24 24 

48 48 

60 65 

100 125 

230 242 

400 420 

500 525 

690 725 

1000 1050 

 

 

2.5 Elektrická zařízení průmyslových závodů 
 

• Místnost pro akumulátory 

• Hlavní rozvodna 

• Podružná rozvodna 

• Rozvod napájení 

• Rozvod provozu 

• Rozvod signální, měřící, ovládací 

• Velín 

• Stroje pro výrobu stlačeného plynu 

• Transformovny 

• Zdroje pro speciální typy napájení 
 

2.6 Nároky kladené na rozvody v průmyslu 
 

Každý rozvod elektrické energie by měl splnit svoji základní funkci a to přenést potřebnou 
energii až ke spotřebiči. Tuhle základní vlastnost musí ovšem splnit za rozumných 
kvalitativních podmínek (napětí, frekvence). Rozvod můžeme posuzovat dle následujících 
parametrů: 
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- Automatika rozvodu 
- Bezpečnost 
- Rozšiřitelnost o nové provozy 
- Stupeň krytí 
- Spolehlivost 
- Přehlednost 
- Design zařízení 
- Vkladové a provozní náklady 
- Ztráty 

 

2.7 Rozvodná zařízení a průmyslové transformátory 
 

Rozvodná zařízení se rozdělují na vnitřní a ty umístěné ve vnějším prostředí. Rozvodny 
postavené ve vnějším prostředí, musí taky tomuto prostředí odolávat, proto jak venkovní 
rozvodny, tak venkovní rozvaděče musí mít dostatečné stupně krytí a u skříňových rozvaděčů i 
vhodnou klimatizaci. Další možné rozdělení je na kobkové a skříňové rozvodny. Kobkové 
rozvodny mají mnoho výhod. Přehlednost, jednoduchý přístup, avšak i nevýhod jako například 
velká zastavěná plocha nebezpečí úrazu obsluhy. Postupem vývoje a potřeb dovádět vysoké 
napětí co nejblíže spotřebiči byl kladen důraz na zmenšení zastavěné plochy a tím vznikly 
skříňové rozvaděče vysokého napětí. Tento typ rozvaděčů dosahuje vysokého stupně krytí a 
obsahují pouze jednu přípojnici. Hlavní výhodou je možnost jejich umístění přímo v provozu, 
kde dochází pohybu osob neznalých. [2] 

2.7.1 Průmyslové transformátory 
 

Transformátory chlazené olejem, se vždy musí stavět odděleně od provozu a zároveň 
musí být v rozdělených transformátorových kobkách. U transformátorů bezolejových například 
Sovtol nebo Clophen lze docílit výše uvedené zásady a to dovedení elektrické energie co 
nejblíže k spotřebiči díky možnosti instalace těchto transformátorů na střechách či vyšších 
patrech budovy. 

2.7.2 Rozvaděče nízkého napětí – hlavní 
 

Hlavní rozvaděč nízkého napětí je vždy součástí transformátoru v transformovnách, 
rozvaděč dále napájí jednotlivé přípojnice. V případech kdy je potřeba napájet přes přípojnici 
další výkonnější transformátor, je nutné umístit rozvaděč do kobky.  Při projektování hlavního 
rozvaděče je nutné dodržet co možná nejnižší odlišnost výzbroje odboček, jejich výkon by měl 
být podobný. 
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2.7.3 Rozvaděče nízkého napětí – podružné 
 

Slouží pro napájení skupin spotřebičů nebo strojů, jsou osazeny přímo v budovách 
provozů a napájí je hlavní rozvaděč z transformovny. Každý podružný rozvaděč musí mít 
výkonový vypínač pro možnost odstavení provozu. [1] 

 

2.7.4 Kobkové rozvodny vysokého napětí 
 

V dávné minulosti se kobkové rozvodny stavěly na velkých plochách a až několika 
patrech, každé patro bylo vyhrazeno pro jiné typy přístrojů. Tento rozvod byl značně 
neuspořádaný. Okolo roku 1920 došlo k modernizaci a výška se z několika pater snížila na dvě. 
Podoba dnešních kobkových rozvoden byla dána kolem roku 1930. 

Přípojnice bývají dvojité a přístroje v těchto rozvodnách mají čelní montáž. 

 

Obr. 2.7 Kobková rozvodna [5] 

 

2.7.5 Skříňové rozvodny vysokého napětí 
 

Vznikly z kobkových rozvoden, hlavním požadavkem bylo dovést vysoké napětí co 
nejblíže k spotřebiči, jak z hlediska úspor tak i díky rozvíjejícím se vysokonapěťovým 
motorům. Tyto vnitřní skříňové rozvodny splňovaly požadavky na stupeň krytí, i požadavky na 
bezpečnost. V minulosti byly skříňové rozvaděče osazeny odpojovači, avšak zabíraly poměrně 
velkou plochu. Proto se později za účelem ještě více zmenšit potřebný prostor přešlo na výsuvné 
vypínače, ty obsahují zásuvné kontakty nahrazující odpojovač. Jejich hlavními výhodami oproti 
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kobkovým rozvodnám jsou: bezpečnost, dobrá ochrana před elektrickým obloukem, snadná 
výměna přístrojů, sériová výroba, snadnější rozšiřování. Avšak mají i své nevýhody: 
jednoduchý systém přípojnic, vyšší vstupní náklady, horší možnost manipulace v prostoru, 
minimum prostoru pro měřící a jistící přístroje. [2] 

 

Obr. 2.8 Vnitřní skříňová rozvodna [5] 

 

 

Obr. 2.9 Pohled do vnitřní skříňové rozvodny [7] 
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3 Popis současného stavu rozvoden 
 

Skříňové podružné rozvodny R3.1 a R3.2 se nachází v Třineckých železárnách 
v tříposchoďové budově. Samotná rozvodna se nachází v druhém patře, v prvním patře je velín, 
a ve třetím poschodí jsou kobkové rozvodny. Jejím hlavním úkolem je napájení například vratné 
tratě, světel, strojovny, blokovny, pecí nebo měření. Značná část rozvodny není zatím využita a 
slouží jako rezerva. Rozvodna je napájena z kobkové rozvodny o poschodí výš a obsahuje 30 
skříní, z nichž jak bylo už výše napsáno, je 11 krát rezerva, 2 krát skříň měření a zbylých 17 
slouží pro samotné přístroje (transformátory, pece, osvětlení). Síť je střídavá, izolovaná o napětí 
6kV a konstrukční provedení rozvaděče je typ VH151. Vypínač je olejový typ HL4-8 o 
jmenovitém proudu 1250 A. Účel jednotlivých rozvodných skříní je uveden v tabulce 2.1 i 
s hodnotami výkonů zařízení. Skříň číslo 30 je trvale vyřazena z provozu. 

 

Obr. 3.1 Pohled na současné skříňové rozvodny R3.1 a R3.2 
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Tab. 3.1 Současné vybavení rozvodny 

Číslo skříně Název skříně In [A] vypínače. Výkon zařízení 

Skříň č. 1 REZERVA 1250 - 

Skříň č. 2 T203 – V. TRAŤ 1250 1,6 MW 

Skříň č. 3 REZERVA 1250 - 

Skříň č. 4 T004-O. STUDNA 1250 1,6 MW 

Skříň č. 5 STROJOVNA 1250 1,6 MW 

Skříň č. 6 PŘÍVOD Z R2-14 - - 

Skříň č. 7 REZERVA 1250 - 

Skříň č. 8 TS1- OSVĚTLENÍ 1250 1 MW 

Skříň č. 9 REZERVA 1250 - 

Skříň č. 10 REZERVA 1250 - 

Skříň č. 11 T110- BLOKOVNA I 1250 1,6 MW 

Skříň č. 12 REZERVA 1250 - 

Skříň č. 13 REZERVA 1250 - 

Skříň č. 14 VYSOKOTLAK. STŘIK 1250 315 kW 

Skříň č. 15 PODÉLNÁ SPOJKA - - 

Skříň č. 16 MĚŘENÍ - - 

Skříň č. 17 MĚŘENÍ - - 

Skříň č. 18 VENTILAČNÍ STANICE 1250 250 kW 

Skříň č. 19 PODÉLNÁ SPOJKA 1250 - 

Skříň č. 20 T102- KROKOVÁ PEC 1250 1,6 MW 

Skříň č. 21 T401- NOVÉ HLU. PECE 1250 1,6 MW 

Skříň č. 22 PŘÍVOD Z R2-18 -  

Skříň č. 23 T009- NAP. ZDROJE 1250 1,6 MW 

Skříň č. 24 REZERVA 1250 - 

Skříň č. 25 REZERVA 1250 - 

Skříň č. 26 T001 1250 1,6 MW 

Skříň č. 27 REZERVA 1250 - 

Skříň č. 28 REZERVA 1250 - 

Skříň č. 29 TS2- OSVĚTLENÍ 1250 1 MW 

Skříň č. 30 PŘÍVOD Z EII- 52 č. 3 1250 - 
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4 Návrh modernizace - varianty 
 

4.1 4 základní požadavky na modernizaci rozvodu 
 

1. Zmenšení potřebné plochy 
2. Nárůst provozní spolehlivosti 
3. Snížení náročnosti revizních zkoušek 
4. Programové nebo automatické ovládání 

Při návrhu nového rozvodu působí původní zařízení spíše negativně, proto se na projekt 
pohlíží jako na nově budovanou konstrukci. Dále je nutné se držet zásady dovedení výkonu 
a transformátorů co nejblíže k spotřebiči elektrické energie při co možná nejvyšším napětí a 
tím docílit větších účinností a finančních úspor.  

4.2 Modernizace závodu pomocí přemístění transformátorů 
 

Ve velkých průmyslových provozech, které odebírají značné výkony, je nízkému napětí 
nadřazeno vysoké napětí 22 kV. U malých provozů a podnikatelských odběrů je nízkému napětí 
nadřazen rozvod 6 kV. 

 

Obr. 4.1 Změna pozice transformátoru v průmyslovém rozvodu [1] 
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4.3 Modernizace závodu pomocí rozšíření o nové transformátory 
 

V případech, kdy se nemodernizuje celý závod a je požadavek pouze na jeho rozšíření o 
nové provozy, přistupujeme k variantě přidání dalších transformátorů do míst s největším 
odběrem. Pokud přistoupíme na toto rozšíření, bude zbytek rozvodu mít problémy se sníženým 
napětím a většími ztrátami. Na obr. 3.2 je naznačen možný postup rozšíření o nový 
transformátor. 

 

Obr. 4.2 Rozšíření o nový transformátor [1] 

4.4 Modernizace závodu změnou místa transformace 22/6 kV 
 

Na obr. 3.3 je naznačeno původní dispoziční řešení, kdy transformace z 22 kV na 6 kV 
probíhá ještě před hlavní rozvodnicí. Tento typ rozvodu je nevhodný pro budoucí zvětšení 
závodu. 

Naopak u obr. 3.4 je rozvod řešen tak, že na hlavní rozvodnici je dovedeno napětí 22 kV 
a to je dále rozvedeno do podružných rozvoden, kde se transformuje co nejblíže spotřebiči. [1] 
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Obr. 4.3 původní rozvod [1] Obr. 4.4 modernizovaný rozvod [1] 

4.5 Zařízení moderních průmyslových rozvodů 

4.5.1 Rozvodny s plynem SF6 
Je to moderní typ zapouzdřených rozvoden používající jako izolační prostředí plyn SF6 

nebo taky fluorid sírový. Má mnoho výhod jako například dobré chladící vlastnosti, velmi 
malou zastavěnou plochu, velkou elektrickou pevnost, možnost použití zvláště vysokého napětí. 
Další nespornou výhodou je, že jednotlivé části rozvodny jsou od sebe izolovány. Díky tomu je 
rozvodna snadno rozšiřitelná. [1, 5] 

 

Obr. 4.5 Zapouzdřená 400 kV SF6 rozvodna Chodov [8] 
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Obr. 4.6 Zapouzdřená rozvodna 110 kV s SF6 a její schéma [5] 

Na obr. 4.6 je řez zapouzdřenou rozvodnou Siemens a jeho schéma. 1 na obrázku 
znázorňuje vypínač, 2 akumulátor energie – pružinový, 3 a 4 jsou přípojnice, 5 výstup 
s odpojovačem a uzemňovačem, 6 uzemňovač, 7 a 8 jsou přístrojové transformátory proudu a 
napětí, 9 kabelová koncovka, 10 řídící jednotka. [5]  
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5 Návrh úprav sítě 
 

K úpravám sítě dochází například v případě potřeby rozšířit závod o nové odběry 
(transformátory, motory nebo pece) nebo pro potřebu zmodernizovat zastaralý rozvod. 
Rozšíření závodu o nové odběry je spojeno s očekávanými problémy v případě, že rozvod nemá 
pro toto rozšíření dostatečné rezervy. Jedním z problému budou větší úbytky napětí nebo 
zvýšení ztrát. Jak už bylo výše napsáno je vhodné na projekt pohlížet jako na nově budovaný 
rozvod, protože původní zařízení má na návrh spíše negativní vliv. 

Změna napěťové hladiny a místa transformace přináší nejvyšší možné snížení nákladů na 
spotřebu elektrické energie (ztráty), avšak tato volba úpravy sítě je nejnákladnější. 

Úprava sítě pomocí rozšíření o nové transformátory, je sice nejlevnější, ale má již výše 
zmíněné problémy se zhoršením provozních parametrů. 

Kompenzace jalového výkonu, je díky větší potřebě průmyslu používat stroje s indukčním 
charakterem velmi důležitá. Kompenzováním jalového výkonu dochází ke značným úsporám. 
Dodavatel energií poskytuje výrazné slevy v případech, kdy závod odebírá pouze nasmlouvanou 
velikost jalového výkonu. Další úsporu je možné dosáhnout tím, že po stávajícím správně 
vykompenzovaném vedení je možné přenášet vyšší činný výkon a tím oddálit dobu kdy je nutno 
celý rozvod posílit nebo modernizovat. Poklesnou i ztráty na vedení, úbytky napětí a zlepší se 
samozřejmě účiník. Zlepšení hodnoty účiníku napomáhá udržení stability mezi elektrárnami při 
přenosu vysokých jalových výkonů, zvýší se i účinnost zařízení elektrárny (transformátory, 
alternátory). [1] 

 

5.1 Návrh úprav stávající sítě 
 

Úprava stávající sítě pomocí změny napěťové hladiny nebo místa transformace je velmi 
nákladná. Muselo by dojít k modernizaci celého okruhu zařízení spojených s rozvodnou a to 
v tomto případě nenastane. 

Dle teorie by se na modernizaci mělo pohlížet jako na úplně nově budovanou rozvodnou 
soustavu, proto při návrhu nebude brán zřetel na stávající přístroje v rozvodně. Jediné co se 
zachová, jsou napájená zařízení, které opět nejsou cílem modernizace a jejichž výměna by byla 
velmi nákladná. 

Dalším důležitým poznatkem teorie je, že je velmi důležité kompenzovat jalový výkon. 
Tím lze docílit značných finančních úspor, zajímavé by bylo zjistit, zda je výhodnější 
kompenzovat zařízení individuálně, skupinově či centrálně a zda vznikne finanční úspora či 
zlepšení parametrů sítě změnou kabelového vedení a přístrojů. 
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5.2 Zkraty 
 

Zkraty nepříznivě působí na celý obvod, jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska 
poškození zařízení. Z tohoto důvodu je vhodné se jim vyvarovat, přístroje sloužící k těmto 
účelům se nazývají ochrany a automatiky v rozvodu. Obecně platí, že mezi účinky zkratového 
proudu a nepříznivým působením je přímá úměrnost, proto při projektování rozvodných 
zařízení musíme brát zřetel i na tyto vlivy především na vlivy tepelné a silové. Odolnost 
zařízení proti zkratu je definována třemi hodnotami. 

• Dynamický proud – říká jak velké tzv. špičky neboli peak zařízení vydrží 

• Krátkodobý proud – proud, který zařízení vydrží po krátký okamžik (1 – 2s) 

• Vypínací proud – nejvyšší možná hodnota proudu, kterou ochrana vypne při 
poruše 
 

- Elektricky blízký zkrat 
Při tomto typu zkratu dochází k příspěvkům od alespoň jednoho synchronního 

stroje k počátečnímu zkratovému proudu, který přesahuje dvojnásobek jmenovitého 
proudu generátoru nebo takový zkrat při kterém je příspěvek synchronního nebo 
asynchronního stroje větší než 5 % počátečního rázového zkratového proudu. 

 
Obr. 5.1 Graf závislosti průběhu proudu na čase elektricky blízkého zkratu [6] 

 
- Elektricky vzdálený zkrat 

Velikost souměrné složky při tomto typu zkratu zůstává konstantní. 

 



VŠB – TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky 

18 
 

 
Obr. 5.2 Graf závislosti průběhu proudu na čase elektricky vzdáleného zkratu [6] 

 

- Používané vztahy při výpočtech zkratových proudů: 
a) Trojfázový zkrat- počáteční rázový zkratový proud 

 

I" ∗

√ ∗
 [kA]    (1.1) 

 
b) dvoufázový zkrat- počáteční rázový zkratový proud 

 

I" ∗
 [kA]    (1.2) 

 
c) jednofázový zkrat- počáteční rázový zkratový proud 

 

I" ∗√ ∗
 [kA]   (1.3) 

 
- Kde:   

• c - je napěťový činitel 

• Un- sdružené napětí 

• Z(1 )– sousledná impedance 

• Z(2) – zpětná impedance 

• Z(0) – nulová impedance 
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Napěťový činitel je závislý na hodnotě sdruženého napětí, v tabulce 4.1 jsou maximální 
a minimální hodnoty, kterých na daném napětí může napěťový činitel dosahovat. [4] 

 

Tab. 5.1 Rozsah napěťového činitele c [4] 

Napěťová soustava cmax cmin 

nn 1,00 0,95 

vn, 110kV, 220kV 1,10 1,00 

400kV, 750kV 1,05 1,00 

 

d) Rázový zkratový proud 
 

√2 ∗ κ ∗ ´´  [kA]   (1.4) 

- Kde:   

• κ – součinitel nárazového zkratového proudu 

• I" - počáteční rázový zkratový proud 

 
e) Ekvivalentní oteplovací proud 

 

= ∗ ´´   [kA]   (1.5) 

-   

• ke – výpočtový součinitel ekvivalentního oteplovacího proudu  

• I" - počáteční rázový zkratový proud 

 

5.3 Sousledné parametry prvků v rozvodu a jejich výpočet 
 

5.3.1 Impedance soustavy 

( ) = ´´ = ∗
√ ∗ ´´ = ∗

  [Ω]   (1.6) 

 

• Un – sdružené napětí v kV  

• I" - počáteční rázový třífázový zkratový proud v kA 

• Sk – třífázový zkratový výkon soustavy v MVA 

• c – napěťový činitel 

• Uvyp – vypínací napětí 
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5.3.2 Alternátor 
´´∗
∗   [Ω]   (1.7) 

• ´´ – rázová reaktance  

• UnG- jmenovité napětí 

• SnG – jmenovitý výkon (zdánlivý) 
 

5.3.3 Dvouvinuťové transformátory 

( ) = ∗
∗   [Ω]   (1.8) 

( ) = ∗
  [Ω]   (1.9) 

( ) = ( ) − ( )  [Ω]   (1.10) 

• uk– jmenovité napětí nakrátko 

• UnT- jmenovité napětí transformátoru 

• SnT – jmenovitý výkon transformátoru 

• PknT – jmenovitý ztráty nakrátko 
 
 

5.3.4 Tlumivky 

( ) = ∗ ∗
√ ∗   [Ω]   (1.11) 

• ur – jmenovité napětí nakrátko 

• Un- jmenovité napětí (sdružené) reaktoru 

• In – proud protékající reaktorem 

 

5.3.5 Vedení 

( ) = ∗    [Ω]   (1.12) 

( ) = ∗    [Ω]   (1.13) 

( ) = +    [Ω]   (1.14) 

• R(1) - odpor sousledné složky 

• X(1) - reaktance sousledné složky 

• l – délka vedení  
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5.4 Kompenzace 
 

Jalový proud v obvodu má opačný charakter než proud kapacitní. Říkáme, že proudy jsou 
v protifázi. Díky tomu můžeme vhodným zapojením kapacity do obvodu docílit snížení 
jalového výkonu až téměř na nulu. 

- Výpočet kompenzace při konstantním činném výkonu 

• Jalový výkon před kompenzací 

Q √3 ∗ ∗ ∗   [var]   (1.15) 
 

• Velikost proudu 

Ič = ∗ = ∗   [A]   (1.16) 
 

• Velikost výkonu po kompenzaci 

Q = √3 ∗ ∗ ∗   [var]   (1.17) 
 

• Rozdíl výkonů před a po kompenzaci 

Q = Q − = √3 ∗ ∗ ( ∗ − ∗ ) [var]  (1.18) 
 

• Kapacitní výkon baterie 

Q = U −    [var]   (1.19) 

 

• Kapacitní proud baterií 

I = =
∗

   [A]   (1.20) 

 

• Dosazením do rovnice 1.19 z rovnice 1.20 získáme 

Q = ω ∗ C ∗    [var]   (1.21) 

 

• Potřebný jalový výkon je roven výkonu kondenzátoru 

Q = Q = ∗ ∗   [var]   (1.22) 

• Potřebná velikost kondenzátoru 

C = ∗     [F]   (1.23) 
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Obr. 5.3 Trojúhelník výkonů před a po kompenzaci [1] 

Obrázek 5.3 ukazuje pokles zdánlivého výkonu po zařazení kapacitního výkonu do 
obvodu. Při zvyšování kapacitního výkonu dochází k poklesu zdánlivého výkonu, a to až téměř 
na hodnotu výkonu činného. [1] 
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6 Návrh retrofitů výkonových vypínačů jednotlivých skříní 
 

Rozvodny R3.1 a R3.2 jsou napájeny z rozvodny R2. Kobka číslo 14 rozvodny R2 napájí 
rozvodnu R3.1 pomocí rozvodné skříně číslo 6 a kobka 18 napájí rozvodnu R3.2 přes skříň číslo 
22. Mezi jednotlivými rozvodnami se nachází podélná spojka, a to mezi skříněmi 15 a 19. Díky 
této spojce lze obě rozvodny provozovat dohromady, napájené dvěma kabelovými přívody, 
nebo zvlášť a nechat napájet jednotlivé rozvodny svými přívody. Kabelový přívod je tvořen 
celoplastovým kabelem 4x6 AYKCY 3x240mm2. 

 

Obr. 6.1 Schéma napájení rozvoden R3.1 a R3.2 z rozvodny R2 

Pro další výpočet je potřeba znát zkratový výkon nadřazené soustavy. Jelikož rozvodna 
R2 může být napájena z rozvodny T IV nebo z rozvodny E II má rozvodna R2 dva možné 

zkratové výkony. Při napájení rozvodny R2 z T IV je " =330,2 MVA a při napájení z E 

II je " =148,9 MVA. 

 

Náhradní impedance nadřazené soustavy napájené z T IV: 

Z
∗

"

1,1 ∗ 6000
330,2 ∗ 10

0,12	Ω 
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Potom náhradní reaktance bude rovna: 

X 0,987 ∗ Z 0,987 ∗ 0,12 0,118	Ω 
 

A náhradní odpor bude roven: 

R 0,16 ∗ X 0,16 ∗ 0,118 0,019	Ω 
 

Náhradní impedance nadřazené soustavy napájené z E II: 
 

Z
∗

"

1,1 ∗ 6000
148,9 ∗ 10

0,266	Ω 

 
Potom náhradní reaktance bude rovna: 

X 0,987 ∗ Z 0,987 ∗ 0,266 0,262	Ω 
 

A náhradní odpor bude roven: 

R 0,16 ∗ X 0,16 ∗ 0,262 0,042	Ω 
 

Dále je potřeba určit odpor a reaktanci přívodního kabelu. Oba přívody rozvoden jsou 
tvořeny celoplastovým kabelem 6- AYKCY, na obrázku 6.2 je zobrazen jeho řez. Hodnoty 
odporu a indukčnosti jsem získal z katalogových tabulek firmy NKT cables a tyto hodnoty je 
pak nutné přepočíst na požadovanou délku. 

 

 

Obr. 6.2 Řez přívodním vodičem 6- AYKCY [9]       
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Tabulkové hodnoty: 

- Rk=0,125	Ω.km-1 

- Lk=0,280	Ω.km-1 

• Rk je odpor jednoho kilometru kabelu 

• Lk je reaktance jednoho kilometru kabelu 

 

Přepočet odporu kabelu vedení V1 na požadovanou délku: 

R R ∗ = 0,125 ∗ 0,040 = 0,005	Ω 

Přepočet odporu kabelu V2 na požadovanou délku: 

R = R ∗ = 0,125 ∗ 0,040 = 0,005	Ω 

Výpočet reaktance kabelu V1: 

X = ω ∗ L = 2 ∗ ∗ ∗ = 2 ∗ ∗ 50 ∗ 0,280 ∗ 10 = 0,088	Ω.  

Výpočet reaktance kabelu V2: 

X = ω ∗ L = 2 ∗ ∗ ∗ = 2 ∗ ∗ 50 ∗ 0,280 ∗ 10 = 0,088	Ω.  

Přepočet reaktance kabelu V1 na požadovanou délku: 

X = X ∗ = 0,088 ∗ 0,040 = 0,004	Ω 

Přepočet reaktance kabelu V2 na požadovanou délku: 

X = X ∗ = 0,088 ∗ 0,040 = 0,004	Ω 

Výsledná impedance kabelů bude rovna: 

Z = Z = + X = 0,005 + 0,004
4 = (1,25 + 1) ∗ 10 		Ω 

Výpočet reaktance reaktoru Re1: 

Z = X = ∗ U
√3 ∗ 100 ∗ = 6,2 ∗ 6000

√3 ∗ 100 ∗ 1000 = 0,215	Ω 

Výpočet reaktance reaktoru Re2: 

Z = X = ∗ U
√3 ∗ 100 ∗ = 6,5 ∗ 6000

√3 ∗ 100 ∗ 1000 = 0,225	Ω 
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6.1 Zkratové výkony na přípojnicích rozvodny R3.1 při napájení přívodem 
V1 z rozvoden R2 a T IV. 

 

 

Obr. 6.3 Blokové schéma napájení rozvodny R3.1 jedním přívodem, varianta I 
 

Výpočet impedance zkratového obvodu I: 

Z R X X R X 0,019 0,118 0,215 0,005 0,004
0,024 0,337	Ω 

Přepočet impedance zkratového obvodu na absolutní hodnotu: 

|Z | 0,024 0,337 0,338	Ω 

Potom počáteční rázový třífázový zkratový proud pro variantu I bude roven: 

I"
∗

√3 ∗ | |

1,1 ∗ 6000

√3 ∗ 0,338
11,27	  

A rázový třífázový zkratový výkon pro variantu I bude roven: 

S" √3 ∗ ∗ I" √3 ∗ 6000 ∗ 11270 117,1	  
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6.2 Zkratové výkony na přípojnicích rozvoden R3.1 a R3.2 při napájení 
dvěma přívody z rozvoden R2 a T IV. 

 

Obr. 6.4 Schéma napájení rozvoden R3.1 a R3.2 dvěma přívody, varianta II 
 

   

Obr. 6.5 Blokové schéma napájení rozvoden R3.1 a R3.2 dvěma přívody, varianta II 
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Výpočet impedance zkratového obvodu II: 

Z = X + R + X = 0,215 + 0,005 + 0,004 = 0,005 + 0,219	 Ω 

Z = X + R + X = 0,225 + 0,005 + 0,004 = 0,005 + 0,229	 Ω 

Z = Z ∗ Z
Z + Z = (0,005 + 0,219 ) ∗ (0,005 + 0,229 )

(0,005 + 0,219 ) + (0,005 + 0,229 ) = 0,003 + 0,112	 Ω 

Z = R + X + Z = 0,019 + 0,118 + 0,003 + 0,112 = 0,022 + 0,23	 Ω 

Přepočet impedance zkratového obvodu na absolutní hodnotu: 

|Z | = (0,022) + (0,23) = 0,231	Ω 

Potom počáteční rázový třífázový zkratový proud pro variantu II bude roven: 

I" = ∗
√3 ∗ | | =

1,1 ∗ 6000
√3 ∗ 0,231 = 16,5	  

A rázový třífázový zkratový výkon pro variantu II bude roven: 

S" = √3 ∗ ∗ I" = √3 ∗ 6000 ∗ 16500 = 171,5	  
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6.3 Zkratové výkony na přípojnicích rozvodny R3.2 při napájení přívodem 
V2 z rozvoden R2 a T IV. 

 

 

Obr. 6.6 Blokové schéma napájení rozvodny R3.2 jedním přívodem, varianta III 
 

Výpočet impedance zkratového obvodu III: 

Z R X X R X 0,019 0,118 0,225 0,005 0,004
0,024 0,347	Ω 

Přepočet impedance zkratového obvodu na absolutní hodnotu: 

|Z | 0,024 0,347 0,348	Ω 

Potom počáteční rázový třífázový zkratový proud pro variantu III bude roven: 

I"
∗

√3 ∗ | |

1,1 ∗ 6000

√3 ∗ 0,348
10,95	  

A rázový třífázový zkratový výkon pro variantu III bude roven: 

S" √3 ∗ ∗ I" √3 ∗ 6000 ∗ 10950 113,8	  
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6.4 Zkratové výkony na přípojnicích rozvodny R3.1 při napájení přívodem 
V1 z rozvoden R2 a E II. 

 

 

Obr. 6.7 Blokové schéma napájení rozvodny R3.1 jedním přívodem, varianta IV 
 

Výpočet impedance zkratového obvodu IV: 

Z R X X R X 0,042 0,262 0,215 0,005 0,004
0,047 0,481	Ω 

Přepočet impedance zkratového obvodu na absolutní hodnotu: 

|Z | 0,047 0,481 0,483	Ω 

Potom počáteční rázový třífázový zkratový proud pro variantu IV bude roven: 

I"
∗

√3 ∗ | |

1,1 ∗ 6000

√3 ∗ 0,483
7,889	  

A rázový třífázový zkratový výkon pro variantu IV bude roven: 

S" √3 ∗ ∗ I" √3 ∗ 6000 ∗ 7889 81,98	  
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6.5 Zkratové výkony na přípojnicích rozvoden R3.1 a R3.2 při napájení 
dvěma přívody z rozvoden R2 a E II. 

 

Obr. 6.8 Schéma napájení rozvoden R3.1 a R3.2 dvěma přívody, varianta V 

   

Obr. 6.9 Blokové schéma napájení rozvoden R3.1 a R3.2 dvěma přívody, varianta V 
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Výpočet impedance zkratového obvodu V: 

Z = X + R + X = 0,215 + 0,005 + 0,004 = 0,005 + 0,219	 Ω 

Z = X + R + X = 0,225 + 0,005 + 0,004 = 0,005 + 0,229	 Ω 

Z = Z ∗ Z
Z + Z = (0,005 + 0,219 ) ∗ (0,005 + 0,229 )

(0,005 + 0,219 ) + (0,005 + 0,229 ) = 0,003 + 0,112	 Ω 

Z = R + X + Z = 0,042 + 0,262 + 0,003 + 0,112 = 0,045 + 0,374	Ω 

Přepočet impedance zkratového obvodu na absolutní hodnotu: 

|Z | = (0,045) + (0,374) = 0,377	Ω 

Potom počáteční rázový třífázový zkratový proud pro variantu V bude roven: 

I" = ∗
√3 ∗ | | =

1,1 ∗ 6000
√3 ∗ 0,377 = 10,11	  

A rázový třífázový zkratový výkon pro variantu V bude roven: 

S" = √3 ∗ ∗ I" = √3 ∗ 6000 ∗ 10110 = 105,1	  
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6.6 Zkratové výkony na přípojnicích rozvodny R3.2 při napájení přívodem 
V2 z rozvoden R2 a E II. 

 

 

Obr. 6.10 Blokové schéma napájení rozvodny R3.2 jedním přívodem, varianta VI 
 

Výpočet impedance zkratového obvodu VI: 

Z R X X R X 0,042 0,262 0,225 0,005 0,004
0,047 0,491	Ω 

Přepočet impedance zkratového obvodu na absolutní hodnotu: 

|Z | 0,047 0,491 0,493	Ω 

Potom počáteční rázový třífázový zkratový proud pro variantu VI bude roven: 

I"
∗

√3 ∗ | |

1,1 ∗ 6000

√3 ∗ 0,493
7,729	  

A rázový třífázový zkratový výkon pro variantu VI bude roven: 

S" √3 ∗ ∗ I" √3 ∗ 6000 ∗ 7729 80,32	  
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Jako nejhorší varianta z hlediska zkratových výkonů a proudů, dle výše uvedených 
výpočtů, se jeví varianta číslo II. Při této variantě je rozvodna R2 napájena z rozvodny T IV, 
dále pomocí 2 přívodních kabelů přes 2 reaktory napájí podružné rozvodny. Podélná spojka 
mezi skříněmi 15 a 19 u rozvoden R3.1 a R3.2 je sepnuta. Jelikož podélná spojka a dva přívodní 
kabely jsou z hlediska nepřetržité dodávky elektrické energie, např. při poruchách nebo údržbě 
zařízení, výhodné, budu na tuto konfiguraci napájení dále navrhovat elektrická zařízení. 

 

Hodnoty varianty II: 

- I" 16,5	  

- S" 171,5	  

 

6.7 Výpočet hodnot potřebných pro dimenzování zařízení rozvoden 
 

• Výpočet souměrného vypínacího zkratového proudu 
 

I"    [kA]   (1.24) 

16,5	kA																								 
 

• Výpočet nárazového zkratového proudu 
 

κ ∗ √2 ∗ I"    [kA]   (1.25) 

 
  Kde κ je součinitel nárazového zkratového proudu 
 
Tab. 6.1 Tabulka hodnot součinitele κ pro výpočet nárazového zkratového proudu [6] 
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1,6 ∗ √2 ∗ 16500 37,34	kA																								 
 

Dále jsem vypočetl hodnotu souměrného vypínacího zkratového proudu, která je rovna 
počátečnímu rázovému třífázovému zkratového proudu a pro variantu II je rovna 16,5 kA. Pro 
výpočet nárazového zkratového proudu bylo potřeba znát součinitel κ. Tento součinitel 
dosahuje v sítích vysokého napětí hodnoty 1,6. Po přepočtu je tedy souměrný nárazový zkratový 

proud 37,34	kA. 

 

6.8 Volba typu retrofitu výkonového vypínače varianta A 
 

Jako nejvhodnější výkonový vypínač pro variantu A jsem vybral výrobek společnosti 
ABB typ AMVAC. Je to vakuový vypínač nové generace, navržený tak aby snížil provozní 
náklady a zvýšil spolehlivost. Má pouze jednu pohyblivou část a posunující zařízení a 
integrovanými magnety. Díky jednoduchému zavírání a otevírání cívky, elektronickému 
regulátoru a kondenzátorům pro skladování energie vypínač překračuje mechanické a provozní 
požadavky ANSI. 

 

 

 

Obr. 6.11 Výkonový vypínač AMVAC [10, 19] 
 

Důležitou změnou oproti dosavadnímu stavu je to, že retrofit AMVAC nemá stejný 
kolový podvozek jako současný typ vypínače. Výměny modernizovaného retrofitu musí 
probíhat za pomoci posunovacího vozíku, výhodou je, že odpadá čas potřebný pro repasování 
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stávajícího podvozku jak tomu bude u následující varianty. Nevýhodou by mohla být cena 
vozíku, která v případě nožní verze těsně přesahuje 6000 amerických dolarů, po přepočtu na 
aktuální kurz vůči české koruně, ke dni 8. 4. 2014 podle kurzu ČNB dostaneme částku 
120200 Kč. A pro verzi s baterivým pohonem je cena přesně 10000 amerických dolarů, čož 
v českých korunách je částka 199000 Kč. 

Parametry vypínače AMVAC tedy budou napětí 8,25 kV, souměrný vypínací zkratový 
proud 40 kA,  nárazový zkratový proud 104 kA a jmenovitý proud 1200 A. Zkratové a 
jmenovité proudy jsou nejnižší možné z řady pro napětí 8,25 kV. Toto napětí je nejbližší vyšší 
hodnota, nabízená výrobcem, k síťovému napětí 6 kV. [10] 

 

Obr. 6.12 Vozík ABB pro výměnu retrofitu [10] 

6.9 Volba typu retrofitu výkonového vypínače varianta B 
 

Dle výše vypočtených hodnot jsem jako nejvhodnější pro variantu B vybral retrofit 
výkonového vypínače od firmy Schneider Electric. Jedná se o vakuový typ Evolis, umožňující 
použít napětí v rozmezí od 7,2 kV až do 25 kV. Pro naše potřeby se hodí nejnižší hodnota z řady 
tedy 7,2 kV. Vypínač Evolis je vyráběn v několika provedeních jako výsuvné, čelní, podélné či 
pevné verze. Lze dle jmenovitých hodnot vypínače, pomocí čtyř rozsahů fáze-fáze, měnit různé 
šířky a rozteče fází. Jmenovité proudy, pro které lze retrofit použít, jsou od 630 A do 2500 A a 
zkratové proudy pro které je možné vypínač použít jsou od 25 kA až do 40 kA. Vypínač se 
umisťuje na stávající repasovaný podvozek přes nosnou a připojovací konstrukci. 

Dále vypínač Evolis obsahuje i příslušenství například sadu pro dálkové ovládání nebo 
funkci blokace vypnuté polohy. [12] 
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Obr. 6.13 Výkonový vypínač Evolis bez čelního krycího panelu [11] 
 

• Výpočet jmenovitého proudu nejzatíženější skříně 
 

√ ∗
   [A]   (1.26) 

 
1600000

√3 ∗ 6000
154	A																		 

Po přepočtech jsou tedy parametry všech vypínačů (vyjma skříní 6, 15, 16, 17 a 22): napětí 
7,2 kV, jmenovitý proud 1250 A, souměrný vypínací zkratový proud 25 kA a nárazový zkratový 
proud 63 kA. 

Velikost vypínače o jmenovitém proudu 1250 A je pro většinu skříní značně 
předimenzovaná, avšak v případě, že vypínače mají být pro všechny skříně stejné, musíme 
zvolit tuto velikost. Hlavním důvodem zvýšení jmenovité hodnoty proudu vypínače je 
maximální jmenovitý proud 1000 A u skříně číslo 19, která je podélnou spojkou. 
V momentálním uspořádání rozvodny je její zachování výhodné. 
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Obr. 6.14 Výkonový vypínač Evolis na pojezdovém podvozku [11] 

V závislosti na velikosti rozvodny a dostupnosti náhradních podvozků trvá výměna 
vypínačů 1-2 dny. 
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7 Návrh ochran jednotlivých skříní 
 

Ochrany skříňové rozvodny budou navrženy variantně. Pro variantu A jsem vybral ochranu 
od společnosti ABB a pro variantu B ochranu Schneider Electric. 

7.1 Návrh ochrany varianta A 
 

Jedná se o ochranu společnosti ABB typ REF 620 určenou pro chránění, ovládání a 
monitoring izolovaných sítí. Ochrana je k dispozici v dvojí konfiguraci, v tradiční konfiguraci A 
s měřícími převodníky proudu a napětí, a v konfiguraci B se senzory proudu a napětí. Výchozí 
nastavení lze změnit pomocí grafické matrice nebo v grafickém Protection and Control IED 
Manager PCM600 Komunikace probíhá pomocí protokolu IEC 61850 nebo MODBUS. [13] 

Velkou výhodou je, že obsluha má již s podobným typem ochrany (typ ABB REF 615) 
zkušenosti.  

 

Obr. 7.1 Ochrana ABB REF 620 [13] 

 

Obr. 7.2 Displej ochrany ABB REF 620 [13] 
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7.2 Návrh ochrany varianta B 
 

Ochrana varianty B je ochrana Schneider Electric typ SEPAM 40, která nabízí 13 typů 
ochran. Typové jednotky S40, S41, S42 slouží pro ochranu přívodů a vývodů, jednotky T40, 
T42 pro ochranu transformátorů a M41 je ochrana motorů. Jelikož u rezerv nelze momentálně 
určit, co budou v budoucnu napájet, lze pouze říct, že půjde o ochranu SEPAM 40. Při případné 
modernizaci rezervních skříní se musí přihlédnout k typu napájeného zařízení a podle toho 
vybrat typovou jednotku. [14] 

 

 

Obr. 7.3 Ochrana SEPAM 40 s integrovaným rozšířeným rozhraním UMI [14] 
 

• Osazené skříně ochranou SEPAM 40 S42: 19, 30 
 

• Osazené skříně ochranou SEPAM 40 T42: 2, 4, 5, 8, 11, 20, 21, 23, 26, 29 
 

• Osazené skříně ochranou SEPAM 40 M41: 14, 18 
 

7.3 Návrh jistících transformátorů proudu 
 

Jistící transformátory proudu jsem vybral opět od společnosti ABB. Jsou to 
průchodkové, epoxidové, tyčové, proudové transformátory typ TTR 4x.xx. U skříní č. 14 a 18 
musí být v objednávce uvedeny hodnoty primárního proudu jiné, než jsou hodnoty 
normalizované řady a to 30 A a 50 A, dle výrobce je tato úprava možná. [15] 
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Obr. 7.4 Proudový jistící transformátor ABB TTR 4x.xx [15] 

 

Tab. 7.1 Tabulka hodnot jistících transformátorů proudu 

Skříň 
č. 

Typ Převod 
[A] 

Zátěž 
[VA] 

přesnost Skříň 
č. 

Typ Převod 
[A] 

Zátěž 
[VA] 

přesnost 

1 -    16 -    

2 42.11 200//5/5 15/15 0,5/10P 17 -    

3 -    18 42.11 50/5/5 15/15 0,5/10P 

4 42.11 200//5/5 15/15 0,5/10P 19 43.11 1000//5/5 30/30 0,5/5P 

5 42.11 200//5/5 15/15 0,5/10P 20 42.11 200//5/5 15/15 0.5/10P 

6 -    21 42.11 200//5/5 15/15 0.5/10P 

7 -    22 -    

8 42.11 150//5/5 15/15 3/10P 23 42.11 200//5/5 15/15 0.5/10P 

9 -    24 -    

10 -    25 -    

11 42.11 200//5/5 15/15 0,5/10P 26 42.11 200//5/5 15/15 0.5/10P 

12 -    27 -    

13 -    28 -    

14 42.11 30//5/5 15/15 0,5/10P 29 42.11 150//5/5 15/15 3/10P 

15 -    30 43.11 1000//5/5 30/30 0,5/5P 

 

7.4 Návrh jistících transformátorů napětí 
 

Jistící transformátory napětí jsou také společnosti ABB a pro naše účely se nejvíce hodí 
typ TJP4. Tento napěťový transformátor je určen pro vnitřní použití, má dvě sekundární vynutí 
a je zalit do epoxidové pryskyřice. Předřazená pojistka je již součástí transformátoru. [16] 
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Obr. 7.5 Napěťový jistící transformátor ABB TJP4 [16] 

Tab. 7.2 Tabulka hodnot jistících transformátorů napětí 

Skříň č. Typ Převod 
[V] 

Zátěž 
[VA] 

přesnost 

7 TJP4 6000/√3//100/√3//100/3 10/15/25/100 0,2/6P 

16 TJP4 6000/√3//100/√3//100/3 10/15/25/100 0,2/6P 

17 TJP4 6000/√3//100/√3//100/3 10/15/25/100 0,2/6P 

19 TJP4 6000/√3//100/√3//100/3 10/15/25/100 0,2/6P 

30 TJP4 6000/√3//100/√3//100/3 10/15/25/100 0,2/6P 

 

7.5 Návrh digitálního multimetru 
Měřící skříně číslo 16 a 17 budou osazeny digitálními multimetry, pro tyto účely jsem 

vybral analyzátor powerlogic PM820MG společnosti Schneider Electric. Přístroje PM800 
v základu obsahují komunikační port RS485 Modbus, alarmy a měření harmonického zkreslení. 
Analyzátor PM820MG ještě dodatečně obsahuje nastavitelný přídavný zápis událostí a 
měřeného zkreslení zvlášť pro napětí a proud, dále i 80kb paměť a podsvícený LCD displej. 
[17] 

 

Obr. 7.6 Analyzátor PowerLogic PM820MG od Schneider Electric [17] 
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8 Řešení ovládání rozvoden R3.1, R3.2 z nového velínu 
 

Ovládání u varianty A bude řešeno prostřednictvím ochran REF 620 a vizualizací 
IntouchWondeware, komunikace bude probíhat pomocí protokolu MODBUS. Softwarová 
vizualizace IntouchWondeware je tzv. HMI neboli lidsko-strojní rozhraní pro řízení čí 
monitoring a umožňuje zapínat nebo vypínat výkonové vypínače ze vzdáleného velínu. Program 
pracuje pod Windows XP, Vista, 7 a server 2003, 2008, 2008 R2. [18] 

 

 

Obr. 8.1 Vizualizace rozvoden R3.1 a R3.2 v softwaru IntouchWonderware 

Rozvodna a velín komunikují přes nestíněný síťový kabel UTP cat.5 s šířkou pásma 100 
MHz a rychlostí 10/100/1000 Mb/s a přes kabel optický. Cena UTP kabelu se pohybuje okolo 5 
Kč za 1 m. [20] 
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Obr. 8.2 Nestíněný síťový kabel UTP cat.5 [20] 

Ovládání pro variantu B bude probíhat také po komunikačním portu Modbus, ale přes RS 
485. RS 485 je sériový komunikační standard, umožňující asynchronní komunikační schopnosti, 
například hardwarové řízení toku či kontrola parity. Signály jsou přenášeny přes twisted-pair 
kabely, spoje jsou méně citlivé na hluk. Díky tomu může délka přenosu být vice než 1,2 km. I 
pro variantu B bude použito HMI rozhraní IntouchWondeware. [21] 

 

Obr. 8.3 Konektor DB9, vlevo samec a vpravo samice [21] 
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9 Technickoekonomické zhodnocení 

9.1 Technické zhodnocení 
 

Při porovnání varianty A a varianty B z technického hlediska hodnotíme několik 
parametrů. V první řadě je to potřebná doba odstávky pro modernizaci rozvoden, dále pak 
možnost dalšího rozšíření provozu (možnost použití přístrojů v jiných rozvodnách či dostačená 
velikost přístrojů) a způsob manipulace s retrofity výkonových vypínačů. 

Pro variantu A byly vybrány přístroje od společnosti ABB, konkrétně výkonový vypínač 
AMVAC a ochrana REF 620. Měřící transformátory jsou u varianty A i B stejné a výrobcem je 
opět ABB. Analyzátor Schneider Electric PM820MG, který bude umístěn na měřících skříních 
16 a 17, je rovněž u varianty A i B stejný. 

Doba odstávky je u této varianty menší, vypínače budou dovezeny na místo již 
připravené a veškerá prodleva v napájení provozů bude jen v osazení ochran, zkouškách a 
renovaci krycích dvířek. Možnost i jiného využití přístrojů je v této variantě značná, jelikož je 
napětí 8,25 kV, souměrný vypínací zkratový proud 40 kA,  nárazový zkratový proud 104 kA a 
jmenovitý proud 1200 A, což jsou sice výrobcem nejnižší vyráběné hodnoty vypínače pro 
síťové napětí 6 kV, avšak pro naše potřeby několikanásobně předimenzovaná. Způsob 
manipulace s výkonovým vypínačem je odlišný od současného stavu. Výměny vypínačů 
doposub byly prováděny tak, že k vyjmutí ze skříně docházelo za pomoci vlastního podvozku, 
nový návrh varianty A však počítá s nožním vozíkem kterým bude retrofit v případě potřeby 
vyjmut, odvezen a stejným vozíkem bude i přivezen nový. 

U varianty B byly vybrány jako nejvhodnější výrobky Schneider Electric, pro retrofit 
výkonového vypínače to byl typ Evolis a pro ochranu typ SEPAM 40. Měřící transformátory a 
analyzátory v měřících skříních jsou u této varianty shodné s variantou A. 

 Potřebná doba odstávky je v tomto případě větší, nejen že musí dojít k renovaci a úpravě 
krycích dvířek, ale musí dojít i repasování starých podvozků a k jejich umístění na nové 
vypínače. Výrobce uvádí, že v závislosti na velikosti rozvodny trvá výměna podvozků 1-2 dny. 
Možnost i jiného využití přístrojů je v tomto případě menší, jelikož souměrný vypínací zkratový 
proud má hodnotu 25 kA. Způsob manipulace s vypínače je v tomto případě shodný se 
současným, tedy výměna probíhá na kolovém podvozku, který je součástí každého vypínače. 

 

9.1.1 Shrnutí technického zhodnocení 
Dle technického hlediska se jako vhodnější jeví varianta A. Potřebná doba odstávky je 

menší, velikost přístrojů pro případné použití v jiných rozvodech je téměř dvojnásobná a změna 
v způsobu výměny vypínačů, není až tak směrodatná. Do posuzované doby odstávky však není 
započítána doba pro nastavení, zkoušky a uvedení ochran do provozu, jelikož je pro obě 
varianty téměř shodná. 
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Tab. 9.1 Tabulka technického zhodnocení 

- Varianta A Varianta B 

Společnost ABB Schneider Electric 

Typ vypínače AMVAC EVOLIS 

Napětí 8,25 kV 7,2 kV 

Souměrný vypínací zkratový proud 40 kA 25 kA 

Nárazový zkratový proud 104 kA 63 kA 

Jmenovitý proud 1200 A 1250 A 

Ochrana REF620 SEPAM40 

Měřící transformátory proudu- typ ABB TTR4x.xx 

Měřící transformátory napětí- typ ABB TJP4 s pojistkou 

Digitální multimetr Schneider Electric PM820MG 

 

9.2 Ekonomické zhodnocení 

9.2.1 Ekonomické zhodnocení varianty A 
Ekonomické zhodnocení zahrnuje nové výkonové vypínače, ochrany, měřící 

transformátory proudu, měřící transformátory napětí a digitální multimetry, do výsledné 
hodnoty není zahrnuto příslušenství vypínačů a cena za jejich úpravu na retrofit. Jelikož do 
následující varianty není započítáno repasování původního podvozku a jeho umístění na nový 
vypínač, není do této části hodnocení zahrnuta cena nožního vozíku za 120200 Kč. Zároveň 
nebyla do ekonomického zhodnocení započtena cena za výpočet nastavení parametrů 
177000 Kč, vytvoření konfiguračních souborů 159000 Kč, zkoušky a uvedení do provozu 
357000 Kč. 

Tab. 9.2 Tabulka ekonomického zhodnocení varianty A 

- Varianta A Počet 
kusů 

Cena za 
kus 

Cena 
celkem 

- - - [Kč] [Kč] 

Společnost ABB - - - 

Typ vypínače AMVAC 25 449799 11244993 

Ochrana REF620 25 79055 1976375 

Měřící transformátory proudu- typ ABB TTR42.11 12 12450 149400 

Měřící transformátory proudu- typ ABB TTR43.11 2 10850 21700 

Měřící transformátory napětí- typ ABB TJP4 s 
pojistkou 

5 10250 51250 

Digitální multimetr Schneider Electric 
PM820MG 

2 20000 40000 

Celkem - 71 - 13483718 
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9.2.2 Ekonomické zhodnocení varianty B 
Tato varianta, stejně jako předešlá zahrnuje nové výkonové vypínače, ochrany, měřící 

transformátory proudu, měřící transformátory napětí a digitální multimetry. Stejně tak jako u 
zhodnocení A, zde nejsou započteny ceny příslušenství a ceny za úpravu vypínače na retrofit. 
Z výsledných tabulek je patrné, že cenový rozdíl mezi variantou A a B je více jak dvojnásobný. 
Největší podíl na tak velkém rozdílu cen mají vypínače AMVAC, s částečnou kompenzací této 
hodnoty ochranami SEPAM 40, které jsou dražší než ochrany REF 620. Z důvodu, že 
v současnosti neznáme budoucí použití skříní rezerv, nemůžeme ani určit typ ochrany. Proto 
byla cena stanovena průměrem mezi cenou ochrany M41 a T42. 

 

Tab. 9.3 Tabulka ekonomického zhodnocení varianty B 

- Varianta B Počet 
kusů 

Cena za 
kus 

Cena 
celkem 

- - - [Kč] [Kč] 

Společnost Schneider Electric - - - 

Typ vypínače EVOLIS 25 150000 3750000 

Ochrana SEPAM40 S42 2 86500 173000 

Ochrana SEPAM40 T42 10 90500 905000 

Ochrana SEPAM40 M41 2 71900 143800 

Ochrana SEPAM40 
Rezervy 

11 81200 893200 

Měřící transformátory proudu- typ ABB TTR42.11 12 12450 149400 

Měřící transformátory proudu- typ ABB TTR43.11 2 10850 21700 

Měřící transformátory napětí- typ ABB TJP4 s 
pojistkou 

5 10250 51250 

Digitální multimetr Schneider Electric 
PM820MG 

2 20000 40000 

Celkem - 71 - 6127350 

 

9.2.3 Shrnutí ekonomického zhodnocení 
Z ekonomického hlediska, se na rozdíl od technického zhodnocení, jeví jako vhodnější 

varianta B. Cenový rozdíl je více než dvojnásobný. Avšak v případě, že finanční ztráta ve 
dnech, vynásobená rozdílem dnů potřebných pro odstávky u variant A a B, bude větší než 
7000000 Kč, vyjde jako vhodnější varianta A. 
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9.3 Technickoekonomické zhodnocení pomocí metody WSA 
 

K technickoekonomickému zhodnocení použiji metodu WSA. Porovnávat budu rozdíl 
v době odstávky, poměrnou velikost vypínače a cenu. Poměrná velikost vypínače byla 
stanovena z hodnot zkratového proudu vypínače. Jelikož ve variantě A je obsažen vypínač 
AMVAC, který dosahuje přibližně o 1,6 násobku vyšších parametrů, bude i hodnota ve 
sloupečku poměrná velikost vypínače pro variantu A dosahovat hodnoty 1,6 v poměru k 1 u 
varianty B. [22] 

Tab. 9.4 kriteriální tabulka variant A a B 

- Rozdíl v době 
odstávky 

Poměrná velikost 
vypínače 

Cena 

- [dny] - [Kč] 

Varianta A 1 1,6 13483718 

Varianta B 3 1 6127350 

 

Po stanovení kritérií je dále potřeba určit jejich váhy, k tomuto účelu slouží Fullerův 
trojúhelník. 

 

Obr. 9.1 Stanovení vah kritérií pomocí Fullerova trojúhelníku 

1
6

 

1
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2
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Příklad výpočtu: 

3 1
3 1
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• HD – maximální hodnota v daném sloupci 

• DD – minimální hodnota v daném sloupci  

• YDA – daná hodnota ve sloupci  

 

Tab. 9.5 Normalizovaná tabulka variant A a B 

- Rozdíl v době 
odstávky 

Poměrná velikost 
vypínače 

Cena 

Zkratka [D] [PV] [C] 

Varianta A 1 0 0 

Varianta B 0 1 1 

 

1
6 ∗ 1 +

1
6 ∗ 0 +

2
3 ∗ 0 = 0,167	 

= 1
6 ∗ 0 +

1
6 ∗ 1 +

2
3 ∗ 1 = 0,834	 

 

Při zohlednění hledisek technického a ekonomického a jejich zhodnocení metodou WSA se 
jako lepší jeví varianta B.   
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10 Závěr 
 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout modernizaci skříňových rozvoden vysokého 
napětí R3.1 a R3.2 pro Třinecké železárny. Práce je rozdělena do dvou různých částí, na 
teoretickou část popisující průmyslové rozvody, současný stav, způsoby možných modernizací, 
či způsoby výpočtu parametrů obvodu a na část technickou, které se zaměřuje na konkrétní 
návrh modernizovaných prvků skříní. 

Technická část je rozdělena do čtyř částí, z nichž v první se zaměřuje na výpočet 
zkratových proudů pro šest různých variant. Jako nejhorší možný případ vyšla varianta číslo II, 
při které jsou obě rozvodny napájeny dvěma přívodními kabely, a nadřazená rozvodna R2 je 
napájena z rozvodny T IV. Na tento nejhorší možný případ napájení byly dále navrhovány dvě 
varianty vypínačů a ochran, a jedna varianta měřících transformátorů a multimetrů určených pro 
měřící skříně. Varianty A je tvořena výrobky společnosti ABB, pro retrofit byl zvolen vakuový 
vypínač AMVAC a pro ochranu typ REF 620. Vakuový výkonový vypínač AMVAC 
s parametry: napětí 8,25 kV, souměrný vypínací zkratový proud 40 kA,  nárazový zkratový 
proud 104 kA a jmenovitý proud 1200 A je pro většinu skříní značně předimenzovaný, ale 
výrobcem nejnižší dodávaný pro napětí 6 kV. Bohužel tomu i odpovídá cena za 1 kus po 
přepočtu z amerického dolaru ke dni 8. 4. 2014 na české koruny činí 449799 Kč. U varianty B 
byly vybrány výrobky od společnosti Schneider Electric. Pro výkonový vypínač to byl vakuový 
typ EVOLIS o parametrech: napětí 7,2 kV, jmenovitý proud 1250 A, souměrný vypínací 
zkratový proud 25 kA a nárazový zkratový proud 63 kA. Tyto parametry se už více blíží 
vypočteným hodnotám a tomu i odpovídá nižší cena, která pro vybraný typ a velikost činí bez 
příslušenství a úprav na retrofit 150000 Kč. Ochrana SEPAM 40 je cenově dražší než ochrana 
REF 620 a tím částečně vyrovnává rozdíl v celkové částce. Měřící transformátory proudu a 
napětí jsou opět výrobky společnosti ABB, typ TTR 4x.xx je proudový, epoxidový měřící 
transformátor a byl zvolen ve dvouch provedeních a to jako varianta TTR 42.11 a TTR 43.11. 
Dále pak dva upravené typy TTR 42.11 na velikost jmenovitého proudu 30 A a 50 A 
s převodem 30(50)/5/5 A, dle výrobce je po dohodě tato úprava možná. Cena za typ TTR 42.11  
i s ověřením je 12450 Kč a za typ TTR 43.11 10850 Kč. Pro rezervy nešla určit velikost 
jmenovitého proudu a z tohoto důvodu nešel určit ani typ ani cena. Dalším typem je TJP4, čož 
je napěťový, epoxidový měřící transformátor. TJP4 byl zvolen pro všechny skříně stejný 

s převodem 6000/√3//100/√3//100/3 V, jeho cena za pojistkové provedení činí 10250 Kč. 
Skříně číslo 16 a 17, tedy skříně měření, budou osazeny analyzátorem PowerLogic Schneider 
Electric typ PM820MG s 80kb pamětí a podsvíceným LCD displejem, cena za základní 
provedení je 20000 Kč. 

Z technického hlediska vyšla jako vhodnější varianta A, doba modernizace je zkrácena o 
dobu potřebnou pro repasování podvozku, obsluha má již zkušenosti s podobným typem ochran 
(ochrana REF 615) a parametry vypínače jsou vyšší. V neprospěch z technického hlediska pro 
variantu B je nutnost repasování starých podvozků a nižší parametry vypínače. 
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Z ekonomického hlediska, však vyšla lépe varianta B. Cenový rozdíl je více jak 
dvojnásobný a je způsobený, jak už bylo výše napsáno, cenou vypínače AMVAC u varinty A. 
Z technickoekonomického hlediska opět vyšla jako lepší varianta B s hodnotou 0,834 oproti 
hodnotě 0,167, vypočítanou pomocí metody WSA. V metodě WSA byla největší váha dána na 
cenu, doba a velikost vypínače měli váhu stejnou. Nutné podotknout, že do celkových cen není 
započítána cena za dobu odstávky ve dnech vynásobenou rozdílem mezi dobou modernizace 
varianty A a B. Pokud by tato cena překročila 7000000 Kč, vyjde jako vhodnější varianta A. 

Pravděpodobně nejvýhodnějším řešením by byla kombinace varianty A i B. Použití 
ochrany REF 620 a vypínače EVOLIS sníži cenu na 5988725 Kč, což znamená úsporu dalších 
téměř 140000 Kč. 

Z pohledu dalšího vývoje projektu by bylo vhodné zjistit, zda by sloučením rozvoden R3.1 
a R3.2 do jedné a zaplněním skříní rezerv nevznikla finanční úspora. Tato varianta by však 
přicházela v potaz pouze tehdy, pokud by němělo nastat další rozšíření o nově napájené 
provozy. Diplomová práce má taktéž návaznost na právě dokončovanou diplomovou práci pana 
Bc. Pavla Zbranka, který modernizuje nadřazenou rozvodnu R2. 
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