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Abstrakt: 

Tato bakalářská práce se zabývá jakým způsobem ovlivňují důlní elektrické stroje napájecí síť. 

Součástí práce je seznámení se s důlní prostředím, napájením důlních provozů a požadavků na 

elektrická zařízení v dole. V jednotlivých částech této práce je poté rozebrán popis konkrétního 

porubu a jeho energetická bilance. Dále bylo navrhnuto kabelové vedení pro vybrané elektrické 

zařízení. Na závěr práce byl vypočten úbytek napětí dobývacího stroje při rozjezdu a určení zda-li 

může být tento stroj použit v daném případě. 

 

Klíčová slova 

Důlní provozy, IT síť, nevýbušný závěr, energetická bilance, úbytek napětí,  

 

 

Abstrakt: 

This bachelor thesis describes how mine electric machines affects power grid. Thesis includes 

familiarization with mining environment, mining power distribution and requirements for electrical 

equipment in mine. In individual parts of this thesis is analyzed description of specific coalface and 

its energy balance. Next is draft of cable line for selected electric equipment. At the conclusion of 

thesis was calculated voltage decrase of the mining machine at start and verdict, if this machine can 

be used in the present case. 

 

Text key words: 

Mining operations, IT network, explosion proof, energy balance, voltage decrase 
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Seznam použitých symbolů a zkratek: 

Symbol Veličina Popis 

A [Wh] elektrická práce 

AC  střídavé napětí 

Al  hliník 

BNM  prostor bez nebezpečí výbuchu metanu 

CH4  metan 

CO  oxid uhelnatý 

Cu  měď 

ČBÚ  český báňský úřad 

DC  stejnosměrné napětí 

Exd  pevný závěr 

nI  [A] jmenovitý proud 

zI  [A] záběrný proud 

M  moment elektromotoru 

iP  [W] instalovaný příkon 

nP  [W] příkon 

nQ  [var] jalový příkon 

vR  [Ω] odpor vedení  

zR  [Ω] odpor uzemňovací soustavy 

nS  [VA] zdánlivý příkon 

SNM  prostor s nebezpečím výbuchu metanu 

T  [h] doba 

fU  [V] fázové napětí 

sU  [V] sdružené napětí 

vX  [Ω] reaktance vedení 
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ϕcos  [-] účiník 

ia  jiskrově bezpečné provedení třídy a 

ib  jiskrově bezpečné provedení třídy b 

k   činitel současnosti 

nn  nízké napětí 

u∆  [V] úbytek napětí  

vn  vysoké napětí 

β   součinitel náročnosti 

η  [%] účinnost 

ϑ  [K] oteplení 

τ  [s] časová konstanta 

ζ   zatěžovatel 
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1. Úvod 

Na povrchu hlubinných dolů a na povrchových závodech jsou elektrické pohony 

samozřejmostí. Při náročných pracovních procesech, které jsou spjaté s hornickou činností, je 

zavedení elektrické energie do dolů s nebezpečím výbuchu nutností. Specifika dolů s nebezpečím 

výbuchu musí splňovat nejpřísnější kritéria pro zavádění a provoz elektrických zařízení. 

V dolech se vedle elektrické energie využívá k pohonu strojů a zařízení také energie 

stlačeného vzduchu. Z hlediska energetické hospodárnosti je výhodnost elektrických pohonů proti 

pneumatickým jednoznačná. Celková účinnost přenosu a přeměny energie z povrchové rozvodny 

elektřiny až na hřídel poháněného stroje v porubu je u vzduchových strojů zhruba 8%, kdežto u 

elektrických cca 70%. Z toho vyplývá, že pro snížení nákladů na vytěženou tunu uhlí, je v zájmu co 

největší pokrytí elektrizace dolů. [1] 

Použití elektrické energie v hlubinných dolech sebou nicméně přináší určité druhy nebezpečí: 

- nebezpečí výbuchu 

- nebezpečí požáru 

- nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

Elektrifikaci dolu za dodržení všech předpisů také usnadníme zaměstnancům práci, která vždy 

patřila k jedné z nejnáročnějších na světě. 
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2. Teoretický rozbor důlních rozvodů 

2.1. Prostory s nebezpečím výbuchu 

Elektrická jiskra v hlubinném dole může skoro vždy vznítit směsi plynů, schopné výbuchu. 

Nebezpečí výbuchu důlního plynu bylo proto již od dávných dob překážkou, bránící elektrizaci 

hlubinných dolů. Jedním z hlavních nebezpečných plynů v uhelných dolech je metan (CH4). 

V uhelných slojích a okolních horninách je metan nahromaděn buď jako vázaný v pórovitém 

povrchu uhlí a zuhelnatělých hornin nebo volný, který vyplňuje všechny póry, vlasové trhliny a 

dutiny uhlí. Metan může do důlního prostoru vystupovat třemi způsoby: 

1. exhalace – pozvolný, ale stálý a trvalý výstup metanu z pórů a trhlin uhelné substance. 

2. fukač – intenzivní unikání metanu pod tlakem z různých trhlin a dutin, které se 

dobývacími pracemi odkrývají. 

3. plynová průtrž – náhlé a násilné úniky plynů z jejich ložiska, které bývají provázeny 

vymrštěním značného množství drobného uhlí. [1] 

Doly se z hlediska výskytu metanu dělí na dvě kategorie: 

- neplynující doly 

- plynující doly 

Podzemní prostory plynujících dolů se z hlediska nebezpečí výbuchu metanu a požadavků na 

provoz elektrických zařízení rozdělují na: 

- prostory bez nebezpečí výbuchu metanu (BNM) 

- prostory s nebezpečím výbuchu metanu (SNM) 

Veškeré prostory v dolech OKD a.s. (projektované i provozované) jsou zařazeny jako prostory 

se zvýšeným nebezpečím výbuchu metanu SNM 2. 

Dále se podzemní prostory uhelných dolů z hlediska  nebezpečí výbuchu uhelného prachu a 

požadavků na provoz elektrických zařízení dělí na: 

- prostory bez nebezpečí výbuchu uhelného prachu (BNP) 

- prostory s nebezpečím výbuchu uhelného prachu (SNP) 

V dolech s výskytem metanu není nutno zařazovat prostory s výskytem nebezpečí výbuchu 

uhelného prachu, které již byly zařazeny podle nebezpečí výbuchu metanu do SNM 2 nebo SNM 3. 

[7] 
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2.2. Požadavky na elektrické zařízení v dole 

Základní zásadou pro provedení elektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu je, 

aby elektrické zařízení plnilo svou funkci a nemohlo při tom být iniciátorem výbuchu, a to za 

normálního provozního stavu i při stavech poruchových. 

Systém ochran před výbuchem od elektrických zařízení musí být založený na těchto 

principech: 

a) zabráněním přístupu výbušné směsi k částem, které by mohly směs iniciovat tj. jiskřit 

nebo se nebezpečně zahřívat. 

b) zařízení se izoluje od okolí z hlediska přenosu výbuchu (pevný závěr). 

c) zařízení se provede tak, aby elektrickým výbojům nemohlo dojít (jiskrově bezpečné 

obvody) [2] 

Pro jednotlivé druhy nevýbušného provedení se používají tyto názvy a označení: 

a) Zajištěné provedení 

b) Nevýbušné závěry 

c) Jiskrově bezpečné zařízení 

2.2.1. Nejčastěji používané typy ochran  proti výbuchu používané v podzemí dolu 

1. zajištěné provedení – e – mechanické zesílení konstrukčních částí, použití 

vysoce kvalitních izolantů, snížení elektrického a magnetického namáhaní 

aktivních částí, nižší dovolené oteplení. (motory, světla, svorkovnicové skříně) 

 

obr. č.1: Zajištěné provedení 
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2. pevný závěr – d – je to zvláštní kryt, který zcela zabraňuje, aby se v prostoru 

kde jsou části, jež mohou dát popud k výbuchu, nahromadila výbušná směs 

nebo dojde-li k výbuchu uvnitř závěru, zabrání jeho přenosu do okolního 

prostoru. (motory, transformátory, světla, rozvaděče, spojovací skříně, atd.). 

 

obr. č.2: Pevný závěr 

3. jiskrově bezpečné elektrické zařízení – i – jsou to zařízení, jejichž bezpečná 

činnost záleží vhodné volbě parametrů, takže el. výboje, které vznikají při 

normální činnosti, nebo při poruchách, nejsou schopny zapálit výbušnou směs. 

V jiskrově bezpečném provedení je možno používat elektrické zařízení 

s omezeným výkonem – zpravidla u zařízení slaboproudých, sdělovacích, 

ovládacích, signalizačních a meřících. 

- ia – bezpečnost zajištěna i při dvou nezávislých poruchách 

- ib – bezpečnost je zajištěna pouze při jedné poruše 

(ovládaní, měření a regulační technika) 

 

obr. č.3: Jiskrově bezpečné el. zařízení 

4. zalití zalévací hmotou – m – části schopné způsobit vznícení výbušné 

atmosféry jiskřením nebo teplotou se uzavřou v zalévací hmotě, takže nemůže 

dojít ke vznícení výbušné atmosféry. (spínací jednotky, malá elektronická 

zařízení, senzory). [7]  

 

obr. č.4: Zalití zalévací hmotou 
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Označování nevýbušných zařízení: 

Ex – specifické označení ochrany proti výbuchu 

I – zařízení pro podzemí dolu s výskytem metanu 

II – zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu jiné než doly s výbuchem metanu 

M1 – zařízení musí zůstat funkční i za přítomnosti výbušné atmosféry 

M2 – zařízení musí být za přítomnosti výbušné atmosféry vypnuto 

Příklad: 

- Ex I M1 – vhodné do podzemí dolu i do „výbušné atmosféry“ – pouze ia 

- Ex I M2 – vhodné do podzemí dolu do SNM – Ex d, e, ib, m a další. 

2.2.2. Pevný závěr (Ex d) 

S pevným závěrem se v uhelných dolech setkáváme nejčastěji. Pevný závěr nevylučuje 

proniknutí výbušné směsi k částem, které by ji mohly zažehnout, je však schopen odolat 

případnému výbuchu uvnitř závěru a zároveň znemožňuje přenesení výbuchu do okolí. V pevných 

závěrech bývají umístěny i spínací přístroje, při jejichž normálním působením vznikají jiskry 

(oblouky), schopné vyvolat vnitřní výbuch. Na tyto okolnosti musí brát zřetel konstruktéři 

elektrického zařízení v pevném závěru. 

Vnitřní výbuch v pevném závěru se nepřenese do okolí, je- li vnitřní objem oddělen od 

vnějšího dostatečně dlouhou spárou (štěrbinou) nepatrné šířky. Účinek spáry můžeme vysvětlit  

tím, že ochladí žhavé plyny pronikající z vnitřního objemu do okolního prostoru. Norma [8] 

předepisuje jak délku spáry tak i šířku spáry pro dané výbušné prostředí. 

Kabel nelze uzavřít do pevného závěru. Proto se musíme dívat na kabel jako na nejslabší prvek 

elektrického zařízení z hlediska výbušnosti. Velká pozornost musí být věnována místům, kde kabel 

vstupuje do pevného závěru z důvodu možnosti mechanického poškození kabelu ohýbáním.  

U závěrů výkonových spínacích přístrojů, jejichž víka mají zařízení pro rychlá otevírání, musí 

být provedeno blokování tak, aby proudové obvody byly odpojeny před otevřením víka. Opětovné 

připojení smí být možné až po řádném uzavření víka. [3] 

 

2.3. Základní údaje o zdroji nebo zdrojích 

Druhy rozvodných sítí 

U rozvodných sítí se musí určit následující hlediska: 

- druhy sítí podle pracovních vodičů 

- druhy sítí podle způsobu uložení 
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Druhy sítí podle pracovních vodičů: 

a) Střídavé sítě - jednofázové 2 vodičové  

 - jednofázové  3 vodičové 

 - dvoufázové 3 vodičové 

 - dvoufázové 5 vodičové 

 - třífázové  3 vodičové 

 - třífázové  4 vodičové 

b) Stejnosměrné sítě    2 vodičové 

    3 vodičové 

Způsoby uzemnění: 

První písmeno vyjadřuje vztah sítě a uzemnění: 

 T – spojení jednoho bodu sítě se zemí 

 I – oddělení všech živých částí od země, nebo spojení jednoho bodu sítě se zemí přes 

velkou impedanci. 

Druhé písmeno vyjadřuje vztah neživých částí v rozvodu a uzemnění: 

 T – nepřímé spojení neživých částí se zemí 

 N – přímé spojení neživých částí s uzemněným bodem sítě 

Další písmena určují uspořádání středních a ochranných vodičů. 

 S – funkce ochranného vodiče je zajišťována vodičem vedeným odděleně od středního 

vodiče. 

 C – funkce středního a ochranného vodiče je sloučena v jediném vodiči PEN. 

 

Sítě TN: 

Sítě TN mají jeden bod uzemněný, neživé části  jsou spojeny  s tímto bodem prostřednictvím 

ochranných vodičů. Podle uspořádání vedení středních a ochranných vodičů se rozlišují tyto tři 

druhy sítí TN: 
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- TN-S: trojfázová síť s uzemněným středním bodem se samostatným ochranným vodičem 

(PE) a středním (N) vodičem. Ochrana neživých částí před nebezpečným dotykovým 

napětím nulováním. 

 

obr. č.5: Topologie sítě TN-S a připojování spotřebičů k této síti 

- TN-C-S: funkce středního a ochranného vodiče je v části sítě sloučeno do jediného vodiče. 

V první části PEN-vodič současně plní funkci středního i ochranného vodiče, v druhé části 

je rozdělen  na ochranný (PE) a střední vodič (N). Ochrana před nebezpečným dotykovým 

napětím nulováním. Za místem rozdělení se již nesmí oba vodiče (PE,N) nikde spojit, musí 

být vedeny vzájemně izolovaně. 

 

obr. č.6: Topologie sítě TN-C-S a připojování spotřebičů k této síti 
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- TN-C: funkce středního a ochranného vodiče je v celé síti sloučena do jediného vodiče 

PEN. PEN vodič současně plní funkci středního i ochranného vodiče. Ochrana před 

nebezpečným dotykovým napětím nulováním. 

 

obr. č.7: Topologie sítě TN-C a připojování spotřebičů k této síti 

 

Sítě TT a IT: 

- Sítě TT: jeden bod sítě (nejčastěji vodič N nebo uzel sekundárního vinutí distribučního 

transformátoru) je přímo uzemněn.Spotřebiče resp. jejich neživé části jsou spojeny 

vzájemně vodičem PE, který je také uzemněn. 

 

obr. č.8: Topologie sítě TT a připojování spotřebičů k této síti [9] 

Výhodou sítí TT je skutečnost, že u nich nedochází k zavlečení potenciálu, případně šíření 

rušení po ochranném vodiči, protože ten je pro každý objekt separátní. 

- Sítě IT: se sítí IT se lze setkat ve zdravotnictví nebo v dolech či chemickém průmyslu. 

Žádný bod není přímo uzemněn. Dovoluje se spojení přes velkou impedanci. Nulový vodič 

se nedoporučuje rozvádět. Neživé části jsou jednotlivě nebo po skupině uzemněny. 

Specifikum sítě IT je, že při výskytu první poruchy neteče teoreticky žádný poruchový 

proud (pouze malý kapacitní proud). V síti IT musí být instalovaný hlídač izolačního stavu 

pro detekci první poruchy. Tato síť může být dále provozována, avšak porucha musí být 

signalizována a v co nejkratší možné době eliminována. Při druhé poruše už dochází 
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k odpojení od zdroje. V nebezpečných prostředích musí být první porucha už důvodem 

k odpojení od zdroje, z důvodu možností vzniku nežádoucích přechodových jevů. Proto 

v takovém prostředí hlídač izolačního stavu nesmí být nikdy vyřazen z provozu. 

 

obr. č.9: Topologie sítě IT a připojování spotřebičů k této síti [9] 

Dle obrázku může, ale nemusí být nulový vodič rozveden. Současným trendem je zavádění sítě IT 

s umělým nulovým bodem a neživými částmi uzemněnými buď společně, nebo individuálně. 

 

2.4. Silnoproudý rozvod v dolech 

Rozvod elektrické energie v dole má ve srovnání s rozvodem elektrické energie v celostátním 

měřítku jisté zvláštnosti. Jedním výrazným rysem průmyslového závodu je, že zásobuje elektrickou 

energií spotřebiče velkého součtového výkonu, soustředěné na poměrně malé ploše. Tímto 

nepotřebujeme k rozvodu příliš vysoká napětí. Vysokonapěťová rozvodná síť v dole mívá většinou 

napětí 6 kV. V dole, v prostoru s nebezpečím výbuchu, se elektrická zařízení nenapájí venkovním 

vedením ale kabely. Přes takovéto prostory nesmí být venkovní vedení ani vedeno, i kdyby sloužilo 

k jiným účelům. Vzhledem k velkému počtu kabelového vedení v provozech, se vedení neukládá 

do země, ale do speciálních kabelových kanálů, popřípadě je rozvod kabelů veden přivěšováním 

k obvodovým stěnám chodeb či překopů. 

V takovýchto provozech  je i důležitá otázka úbytku napětí. Rozvod musí být dimenzován tak, 

aby napětí na svorkách spotřebičů nepokleslo pod hodnoty stanovené normami. Zejména 

v porubech, kde těžké pohony mohou při rozběhu způsobit kolísání sítě a tím nepříznivě působit na 

ostatní zařízení. 

V důlních provozech se nachází velká spousta motorických spotřebičů (drtivá většina 

asynchronních motorů). Jsou to spotřebiče indukčního charakteru a zatěžují průmyslový rozvod 

jalovým proudem. V takovýchto případech je nutností kompenzovat jalový proud, tak aby bylo 

dosaženo hospodárnějšího rozvodu a nižších tarifů při odběru elektrické energie.  Kromě dalšího 

má špatný účiník nepříznivý vliv na ztráty v rozvodu, na úbytky napětí, činnost vypínačů, jističů 

apod. 
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Dalším specifikem důlních rozvodů je, že objekty v nebezpečných prostorech musí být možno 

vypnout z bezpečného místa, při tom však musí zůstat v provozu zařízení důležitá pro provoz i 

v nebezpečných stavech(havarijní ventilátory, čerpadla požární vody, orientační osvětlení apod.). 

Tímto se určují zásady zajišťování dodávky elektrické energie: 

- Dodávky 1. stupně jsou dodávky, které musí být zajištěny za všech okolností, protože 

jejich přerušení může způsobit ohrožení lidských životů, nebo takové hospodářské škody, 

které převyšují náklady na zajištění dodávky prvního stupně. 

Dodávky el. energie prvního stupně musí být zajištěny ze dvou na sobě nezávislých 

napájecích zdrojů, z nichž každý musí mít takový výkon, aby při vypadnutí jednoho, byla 

dodávka plně zajištěna druhým zdrojem. Vypnutí nebo poškození jednoho zdroje nesmí mít 

za následek vypnutí druhého. (např. hlavní důlní ventilátor) 

- Dodávky 2. stupně jsou dodávky, které mají být pokud možno zajištěny. Sem patří mnoho 

provozoven důlního závodu (např. drtírna, třídírna uhlí, ohřev vtažných větrů apod.). 

Dodávky se provedou dle místních poměrů, kdy za dostatečné zajištění se zpravidla 

považuje připojení na dva transformátory, přičemž napájení obou transformátorů se 

neposuzuje. 

- Dodávky 3. stupně jsou dodávky, které nemusí být zajišťovány zvláštním opatřením 

(dílny, svařovny atd.) [6] 

 

2.5. Napájení důlních rozvodů 

Ve většině případů bývají důlní závody napájeny ze sítě všeobecné elektrizace 22 kV, 

výjimečně 11 kV. Větší celky jsou napájeny obvykle samostatnou přípojkou z nejbližší elektrárny 

nebo rozvodny vvn. 

Transformovna - je objekt sloužící k transformaci a rozvodu el. energie. Obsahuje dvě nebo 

více rozvodných zařízení (rozvoden, rozvaděčů) spojených jedním nebo více transformátory. Podle 

umístění se rozlišují transformovny kryté a venkovní. 

Důlní transformovny - je umístěna na povrchu závodu a nejčastěji je umístěna v těžišti 

spotřeby ( blízko těžních strojů, kompresoroven) a je připojena převážně na síť 22 kV. Vzhledem 

k výskytu prašného prostředí je vždy krytá s transformátory 22/6,3 kV ±5%. Rozvod z hlavní důlní 

transformovny do jednotlivých míst odběrů je kabelový. Dvěma až třemi kabelovými přívody 6 kV 

je napájena hlavní podzemní transformovna na jednotlivých patrech, umístěná blízko náraziště, 

v dobře větraném prostoru. Hlavní rozvodny v patrech jsou napájeny nejméně dvěma kabely 

z nichž jeden bývá veden průběžně přes všechny rozvodny a druhý přímo do rozvodny na hlavním 
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těžebním patře.(Obr.10). Při poruše jednoho kabelu, musí druhý kabel přenést celý potřebný 

příkon. [3] 

 

obr. č.10: Napájení hlavních rozvoden v patrech důlního díla 

Hlavní důlní transformovna napájí vysokonapěťovými kabely podružné transformační stanice  

( např. IT3Sb –Q3), které se zřizují na určitý čas, během něhož je nelze přemisťovat. Používají se 

transformátory v provedení Ex d, které nemusí být umístěny v ohnivzdorných komorách a dají se 

poměrně snadno přemisťovat k místu odběru. 

Z podružných transformoven jsou napájeny mobilní transformovny, které jsou taktéž 

v nevýbušném provedení Ex d a kromě transformátoru obsahují rozvodná zařízení vn a nn. 

Například v porubu jsou součástí komplexu, který napájí jednotlivé elektrické zařízení v porubu. 

Jeho součástí jsou i stykačové a jistící prvky pro spouštění a jištění jednotlivých strojů. [3] 

Při dimenzování elektrického rozvodu je nutno použít za základ výpočtové zatížení  a 

výpočtový proud. Při určování výpočtového zatížení nutno rozlišovat, zda jde o řešení elektrického 

rozvodu pro: 

- výrobní provoz,  provozovnu nebo závod jako celek 

- skupinu spotřebičů nebo jednotlivé agregáty včetně pomocných pohonů, nacházející se ve 

výrobním procesu 

- jeden spotřebič 

 

Každý stupeň projektu musí obsahovat podrobně stanovené součinitelé náročnosti, a to 

v jednotlivých případech podle součinitelů náročnosti v podobných stávajících provozovnách a 

podle očekávaných změn způsobených použitím nové výrobní technologie v nově projektovaných 

provozech. 
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Pořadové číslo Provozovny Střední hodnota β Rozmezí β 
cos φ střed. hodnota 

bez kompenzace 

1) Poruby 0,60 0,5 až 0,7 0,6 

2) Přípravy(ražby) 0,50 0,4 až 0,6 0,6 

3) Čerpání vody 0,65 0,6 až 0,7 0,6 
4) Klimatizace 0,75 0,7 až 0,8 0,6 
5) Ostatní 0,25 0,2 až 0,3 0,6 

tab. 1:  Příklady informativních hodnot součinitelů náročnosti „β“ pro báňská důlní elektrická 

zařízení projektována jako celek (nového dolu, nového patra) 

Poznámka: celkový účiník v dole se pohybuje od 0,4 do 0,7 

Při určování výpočtového zatížení Pp pro výrobní provozy, provozovnu nebo závod jako celek, 

pro dimenzování napájecího zdroje, rozvodny, počtu a velikosti transformátorů, případně i 

rozvaděčů a jejich napájecích vedení se vychází z instalovaného výkonu Pi a předpokládaného 

součinitelé náročnosti β: 

 β⋅= ip PP                                                            (1) 

Rozvodné pole 6 kV- plní v podstatě stejný úkol jako rozvodna. Je určena k vypínání a zapínání 

elektrického zařízení se jmenovitým sdruženým napětím 6000V o frekvenci 50Hz a to buď jako 

samostatná jednotka nebo ve spojení v baterii jako součást rozvodny s více přívody a vývody. 

V dnešní době jsou doly OKD vybaveny rozvodným polem ROK6-Q firmy Q-ELEKTRIK. 

Silová elektrická část je vybavená sběrnicovým systémem, zamykatelným přívodním 

odpojovačem s odnímatelným klíčem, výkonovým vakuovým vypínačem a vývodovým 

odpojovačem se zkratovacími a uzemňovacími noži. ROK6-Q měří izolační stav vývodu před 

každým zapnutím. Zařízení zaručuje vysokou bezpečnost chráněného vývodu i zařízení před 

působením zkratů, nadproudů, nevyvážeností fázových proudů a zemních svodových proudů. 

Využívá se k monitorování proudů v reálném čase, zaznamování poruch, dálkovému ovládání 

vypínače. [10] 

 

obr. č.11: Rozvodné pole ROK6-Q ve spojení v baterii 
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2.6. Rozvod elektrické energie v dole 

2.6.1. Rozvod elektrické energie v dole 

Elektrická instalace celého důlního provozu je napojena na samostatnou síť kabelového 

elektrického rozvodu 3PE, 50Hz, 6000V/IT. Celý vysokonapěťový kabelový rozvod je napájen 

z hlavní rozvodny na povrchu důlního závodu. Rozvod elektrické energie musí být dostatečně 

dimenzován pro potřeby zdánlivého výkonu.[3]  

Určuje se zejména:  

a) potřebný zdánlivý výkon transformátoru v hlavní rozvodně na povrchu závodu pro důlní 

výrobní provoz jako celek.  

b) zatěžovací proud kabelového přívodu pro napojení důlní patrové rozvodny A (viz obr.12)  

c) zatěžovací proud kabelového přívodu pro napojení patrové rozvodny B. 

 

obr. č.12:  Blokové schéma napojení důlního elektrického rozvodu včetně údaje o 

instalovaném výkonu 

Řešit správně napájení elektrického zařízení v důlních provozech a v přilehlých chodbách není 

lehké. Motory velkých výkonů zde pracují v těžkých podmínkách. Požaduje se velký záběrný 

moment. Na druhé straně je často nutné použít pryžových ohebných kabelů, u nichž z hlediska 

manipulace nelze volit příliš velký průřez vodičů. 
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2.6.2. Síť IT v dole 

Rozvod elektrické energie v dole je řešen sítí IT. Je to síť, která nemá žádný vodič ani uzel 

transformátoru se zemí.  

I-označuje vztah živých částí k zemi-Isolation=izolovány od země. 

T-označuje vztah neživých částí k zemi-Terra=jsou ochranným vodičem uzemněny. 

Výhodou sítě IT je, že dojde li při poruše k dotyku jedné fáze se zemí, protéká místem poruchy 

pouze kapacitní a svodový proud sítě a ne proud zkratový, jak je tomu běžné sítě, např. u sítě TN. 

Dotykové napětí vzniklé při poruše je mnohem nižší než při zkratu. 

 dAd IRU ⋅=      (2) 

dU  - dotykové napětí v okamžiku poruchy mezi neživou částí el.zař. a zemí. Nesmí být vyšší 

než 50V. 

AR  - součet odporu zemniče a ochranných vodičů vedoucích od zemniče k neživé části el. 

zařízení. 

dI  - poruchový proud při poruše izolace protékající místem poruchy. Je složen z kapacitního 

(až 99%) a svodového proudu. 

Nevýhodou IT sítě je nestabilita velikosti napětí proti zemi. Při náhlém zatížení nebo odlehčení 

sítě dochází k rozkmitání napětí sítě až o 30%. Při zemním spojení dochází v první půlvlně 

k přepětí o velikosti až 7,5 násobku Uf. V místě zemního spojení při dostatečně velkém 

poruchovém proudu může vzniknout stabilní oblouk, který se v každé půlvlně zapaluje a pak zase 

uhasí. Tímto se celá síť rozkmitá  k přepětí až 3,5 násobku Uf, čímž může vzniknout riziko probití 

nejslabšího místa izolace v jedné z ostatních dvou fází a následný zkrat mezi fázemi proti zemi. 

Instalace musí být zřizovány takovým způsobem, aby poruchové napětí v důsledku průtoku 

zemního poruchového proudu v síti nepřekročilo 50 V AC. [5] 

Kapacitní proudy - jsou to proudy procházející rovnoměrně přes izolaci jednotlivých žil 

kabelu, a to z fáze do uzemněných částí kabelu nebo z fáze do fáze. Kapacitní proudy, které 

protékají z fáze do fáze se za ideálních podmínek (nedojde k poškození izolace) nedostanou do 

neživých částí, tzn. že nemají přímý vliv na bezpečnost. 

Svodový proud- je dán izolačním stavem sítě proti zemi a v praxi bývá zanedbatelný. 

Zemní spojení jedné fáze - Při poškození izolace dojde ke spojení fáze se zemí. Kapacitní 

proud této poškozené fáze se soustředí do místa poruchy, který dále prochází do země. Tento proud 

se poté uzavře přes kapacity ostatních dvou fází do transformátoru. Jestliže není zařízení kvalitně 

uzemněno může dojít v místě přechodu k jiskření nebo vzniku oblouku, což je v prostředí 

nebezpečném velice nebezpečný jev. Dalším nepříznivým faktorem je, že v okamžiku poruchy se 
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fáze stane součástí země a napětí mezi zemí a ostatními fázemi stoupne na sdružené. Tímto je 

izolace el. zařízení více namáhána a v dalším slabším místě izolace může dojít k probití a 

následnému dvoufázovému zkratu.  

V síti IT se musí používat ochrana před nebezpečným dotykem automatickým odpojením od 

zdroje. V důlních podmínkách se za automatické odpojení považuje vypnutí obvodu ochranným 

prvkem (pojistka nebo jistič)  a v případě svodu jedné fáze pomocí hlídače izolačního stavu, který 

je napojen na vypínaní. Hlídač izolačního stavu monitoruje síť nepřetržitě. Na základě všech výše 

uvedených důvodů, je nutné, aby všechny ochranné vodiče a pospojování el. zařízení mělo 

dostatečně nízký zemní odpor. [5] 

Zemnící soustava v podzemí dolu- Provést uzemnění v podzemí je spojeno s mnoha potížemi 

(mechanické poškození, koroze, nedostatečné pospojení atd.). Vodivost země má vždy charakter 

elektrolytu. Nejlepší vodivost mají ta místa, která obsahují velké množství elektrolytických 

roztoků. Odtud vyplývá příznivý vliv vlhkosti. [6] 

Hlavní zemnící vedení se napojuje na tzv. strojený zemnič a dále na všechny vodivé neživé 

části  el. zařízení. Strojený zemnič jsou v podstatě dvě měděné desky, které jsou trvale ponořeny ve 

vodě v žumpovním překopu pod hlavní čerpací stanicí. Hlavní zemnící vedení tvoří měděný vodič 

o průřezu 50mm2 nebo ocelový pozinkovaný vodič o průřezu 95mm2 a musí být instalováno podél 

zařízení vn. [7] 

Dále je v dole využíváno náhodných zemničů, kdy každé el. zařízení je náhodně spojeno se 

zemí. Kvalitní náhodné zemniče (např. stěnový pancéř, TH výztuže, sekce výztuže v porubu) velice 

snižují celkový odpor uzemnění a přispívají k nízkému zemnímu odporu ochranných vodičů. Při 

zemním spojení fáze s uzemněnou konstrukcí  el. zařízení protéká poruchový proud také náhodným 

uzemněním. Při vyšších proudech přes konstrukci může dojít k jiskření nebo oblouku což může mít 

za následek zapálení metanu nebo uhelného prachu. Proto síť IT nesmí být nikdy provozována 

s přerušenými ochrannými vodiči. [5] 

Odpor uzemňovací soustavy v síti nízkého napětí musí být menší než 15Ω. V sítí vysokého 

napětí  musí být odpor také menší než 15Ω zároveň musí být vypočten ze vzorce: 

 6kV  
l

Rz

50
≤      (3) 

 3,3kV 
l

Rz

100
≤      (4) 

zR  - odpor uzemňovací soustavy 

l  - součet délek všech kabelů vn v km připojených na stejný napájecí zdroj. 
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IT síť v dole lze teoreticky provozovat s vadnou izolací jedné fáze. Avšak při poškození 

izolace další fáze dochází ke zkratu proti zemi a tím k výpadku celé sítě. Navíc vzniklé jiskření 

nebo oblouk mezi fází a zemí může způsobit výbuch. Aby k tomuto nedocházelo, musí se 

v prostředí s nebezpečím výbuchem používat hlídač izolačního stavu. 

Zařízení pro hlídání izolačního stavu musí být  instalováno tak, aby měřilo  odpor izolace proti 

zemi pro všechny druhy sítí, s výjimkou jiskrově bezpečných. 

V sítích se jmenovitým napětím nad 1kV musí být snížení izolačního odporu  hlídané sítě pod 

50Ω na 1V jmenovitého napětí (tj. 300 kΩ/6000V) trvale indikováno signálním světlem v místě 

instalace. V sítích se jmenovitým napětím do 1kV musí být snížení izolačního odporu hlídané sítě 

pod 50 Ω na 1V jmenovitého napětí indikováno. 

V případě snížení izolačního odporu v hlídané síti na méně než 20 Ω na 1V jmenovitého 

napětí, musí být poškozená síť vypnuta nejpozději do 1,5 s. Pokud je izolační odpor v hlídané síti 

nižší než 25 Ω na 1V jmenovitého napětí, musí být zablokovaná možnost zapnutí sítě až do 

odstranění poruchy. [5] 

 

2.6.3. Kabelové vedení 

V důlním prostředí je nutné používat mnohem sofistikovanější konstrukce kabelů než tomu je 

v povrchových podmínkách. Je potřeba vycházet z nebezpečných jevů, ke kterým může v dole 

docházet, a to např. důlní otřesy, zaplavení chodeb, požáry atd.  nebo dalších příčin k poškození 

kabelů jako mechanické poškození při provozu strojů, převozech materiálů chodbami atd. 

V takovýchto prostorech s hlídači izolačního stavu mohou být použity jen kabely s kovovým 

pancéřem, kovovým stíněním žil nebo polovodivým stíněním. 

Pro vodiče musí být použity materiály jako měď popřípadě hliník. Ocel se používá pouze pro 

stínění, ochranné vodiče a vodiče pro pospojování pouze jako pozinkované ocelové pásky. Použité 

materiály kabelových vedení nesmí podporovat šíření požárů. [7] 

Pláště a vnější ochranné vrstvy kabelů musí být trvale a po celé délce značeny barevně. 

Aktuální doporučené značení je: - červené pro sítě se jmenovitým napětím vyšším než 1 kV 

 - žlutě a černě pro sítě se jmenovitým napětím do 1 kV. 

 - zelené pro telekomunikační sítě 

 - světle modré pouze pro jiskrově bezpečné systémy 

 - oranžové-přednostní barva pro kabely s optickými vlákny 
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Dále musí být kabely označeny z hlediska konstrukce obsahovat: 

 - úplná identifikace konstrukce 

 - počet vodičů 

 - průřez fáz. a ochr. vodičů 

 - jméno výrobce 

 - rok výroby 

V ražených dílech a porubech nad 1 kV mohou být použity pouze kabely s kovovým stíněním 

nebo kabely s kovovým stíněním žil. V ostatních důlních dílech mohou být použity kabely 

s kovovým pancéřem. Kovový pancéř i kovové stínění musí být na obou koncích spojeno 

s uzemňovací soustavou popřípadě polovodivá vrstva a kovové stínění žil spojené s ochranným 

relé. [5] 

Kabely v důlním prostředí musí být uloženy tak aby: 

 - nevznikly žádné smyčky nebo uzly 

 - nemohly být rozdrceny nebo jinak poškozeny 

 - byly vždy po celé délce přístupné pro kontrolu a údržbu (s 

výjimkou kabelů uložených v uzavřených kanálech pokud je 

zajištěna jejich trvalá přístupnost) 

Pro vstup a výstup kabelů z el. zařízení musí být použity pouze odpovídající konstrukční 

prvky, které zachovávají typ ochrany svorkovnicové krabice. 

K pohyblivému zařízení jako kombajn, nakládač, energovlak musí být použit vlečný kabel. 

Pokud je napětí vyšší než 1 kV musí být navíc vlečný kabel opatřen kovovým nebo polovodivým 

stíněním žil a společným kovovým stíněním. Dále nesmí být na celé vlečné části vlečného kabelu 

použita rychlospojka nebo jiná spojovací armatura.  

Pohyblivý stroj lze provozovat pouze za předpokladu, že je zajištěné samočinné odpojení od 

zdroje v okamžiku, kdy nejsou splněny požadavky na ochranu před nebezpečným dotykem 

neživých částí. [5] 

Nejčastěji používané kabely v dole:  

Vyhláška  ČBÚ č.22/1989Sb. uvádí požadavky na používaní kabelů v podzemí dolu. Tyto 

požadavky jsou uvedeny v §231b, §235, §236 a §240b a zkráceně uvádějí toto: 
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Kabely nad 1 kV v podzemí (tj. 3,3kV a 6kV) 

 Vhodné kabely VN 

 - CNKODY   ( s lanem Cu o průřezu 50mm2 nebo FeZn o průřezu 95mm2) 

 - CYKCYDY  ( se stíněním o průřezu min 50mm2) 

 - OnGcekž  ( pouze od průřezu 50mm2 a výše) 

 - 6-CHCU..KON  ( pouze od průřezu 50mm2 a výše) 

 Vhodný vlečný kabel VN 

  - OnGcekž/w-GW (pouze kabel s dvojitým kovovým stíněním nebo ekranem na 

žilách a celkovým kovovým stíněním) 

 

Kabely do 1kV včetně v podzemí 

(požadavky se netýkají kabelů ovládacích, tj. malého napětí do 50V AC) 

 Kabely, které se smí používat v prostorách SNM 

- pouze ty, které mají kovový pancéř, kovové stínění nebo polovodivé stínění. 

Vhodné jsou např.:  CYKYDY 

  CBEH 

  CGSGFU 

  OnGcekž 

  YSLYkonyn 

  YnOGYekm 

  NSSHOEU ( pouze varianty s kovovým stínením) 

Varianty bez stínění a další typy, které nemají kovový pancéř, kovové stínění nebo polovodivé 

stínění se nesmí v prostorách SNM používat.[7] 
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3. Popis konkrétního rozvodu v porubu 

Při projektování elektrického rozvodu porubu musíme brát v potaz komplexnost celého 

důlního díla. V průběhu dobývání uhelné sloje se výkonové podmínky celého porubu můžou měnit. 

Nasazení většího počtu chladících zařízení, průvaly důlních vod a následné čerpání, změny 

velikosti porubových délek a mnoho dalšího můžou mít za následek  změny v původní projektové 

dokumentaci. Nesprávné určení jištění, kabelového rozvodu, zdroje, ovládání, hlídání a mnoho 

dalšího může mít za následek ohrožení života a zdraví osob. V další řadě způsobí výpadek těžební 

činnosti nemalé hospodářské ztráty pro firmu.  

Navíc jakákoliv výměna nefunkčního důlního zařízení je spojena s demontáží, vyklizení, 

dopravení a montáží. Tyto úkony jsou časově velice nákladné a proto je v zájmu organizace zajistit 

bezporuchový provoz a veškeré naplánované opravy popřípadě výměny zařízení zorganizovat v co 

možná nejkratší době bez vlivu na ohrožení bezpečnosti a kvality provedené práce. 

Při návrhu a projektování elektrifikace porubu musíme vycházet např. ze strojních projektů, 

zápisů technologické komise, pochůzek na pracovišti. 

 

3.1. Popis konkrétního porubu 

V této práci bylo navrženo elektrické zařízení pro porub, které je zařazeno dle Vyhlášky ČBÚ 

č. 75/2002 Sb. jako elektrické zařízení třídy A, skupina A1. 

Elektrické zařízení třídy A 

a) elektrické zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu a požárů plynů,par, prachů a 

výbušnin. Elektrické zařízení v prostorech z hlediska úrazu elektrickým proudem 

zvlášť  nebezpečných el. zařízení v plynujících a uhelných dolech. 

b) silové elektrické zařízení v ostatních prostorech a tímto zařízením související spínací a 

řídicí zařízení. 

c) elektrické zařízení pro svislou dopravu 

d) zařízení, kterým je zajištěna ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny 

v prostorech s nebezpečím výbuchů plynů, par, prachů nebo výbušnin. 

e) zařízení kterým je zajištěna ochrana před bleskem 

Elektrické zařízení skupiny A1 

a) el. zařízení v podzemí plynujících a uhelných dolů. 

b) el. zařízení na povrchu v prostorech s vysokým nebezpečím výbuchu metanu SNM 3 a 

SNM 2. 
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c) el. zařízení v prostorech s vysokým nebezpečím výbuchu zóna 0(SNV 3) a se 

zvýšeným nebezpečím výbuchu zóna 1 (SNV 2) 

d) el. zařízení v prostorech z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem zvlášť nebezpečných. 

e) el.zařízená na staveništích a demolicích el. zařízení v pojízdných a v převozných 

prostředcích 

Rozvodná soustava 3PE~,50Hz IT (izolovaná) 

 3 x 6000V - rozvod vysokého napětí 

 3 x 1000V - motorický rozvod 

 3 x 500V - motorický rozvod 

 3 x 230V - osvětlení, signalizace 

 2 x 48, 24V - ovládaní 

      2PE (DC) 60V - telekomunikační a sdělovací 

 JB obvody - přenos informací, ovládaní 

Instalovaný výkon 

 Kombajn - 935 kW 

 Stěnový dopravník - 2 x 105/315 kW (pomalý chod/rychlý chod) 

 Sběrný dopravník - 2 x 100 kW 

 Drtič - 160 kW 

 Čerpadlo VA-4 - 30 kW 

Zařazení prostorů 

 Z hlediska nebezpečí výbuchu metanu a prachu: 

- dle §232 a §233 vyhlášky ČBÚ  č. 22/89 – Sb. v platném znění zařazeny do: 

  SNM a SNP 

 Z hlediska úrazu el. proudem: 

- dle ČSN 33/2000 – 3 zařazeny jako  

prostory nebezpečné 

Z hlediska důlních otřesů: 

- dle Vyhlášky ČBÚ č. 659/2004 Sb. je celý horský masiv zařazen jako masiv s 

  nebezpečím otřesů 

- dle plámu OPD je pracoviště zařazeno do 

  2. stupně nebezpečí důlních otřesů 
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Ochrana před nebezpečným dotykem 

Ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí lze provést automatickým odpojením od 

zdroje v síti IT dle platných norem a předpisů. Neživé části VN i NN rozvodů připojit k hlavní 

zemnící síti lanem Cu 50 mm2, popřípadě čtvrtou žilou kabelu. Odpor ochranné uzemňovací 

soustavy proti zemi musí vyhovět vztahu č. (3)   

l
Rz

50
≤ ,  

kde Ω= 9,0ZR  (pro síť s maximálním rozsahem 55 km). 

V případě překročení celkové délky kabelů VN je potřeba přepočítat novou hodnotu RZ. 

Polovodivá vrstva stíněných a ekranových kabelů je spojena se zemnící soustavou ve všech 

spojovacích armaturách (rychlospojky,krabice a pod.) a dále na začátku a konci vedení. 

Neživé části jiskrově bezpečných vedení jsou vzájemně pospojovány a případně připojeny na 

zemnící soustavu nebo příslušné obvody zařízení dle jejich technických podmínek. 

U zařízení do 1 kV musí být všechny vývody vně závěrů samočinně vypnuty při poklesu 

izolačního stavu pod 15 Ω/V. Na tuto hodnotu je potřeba seřídit přístroje s nastavitelnou vypínací 

hladinou. 

Pro kabelové rozvody nad 1000V musí být použity pouze kabely s kovovým pancířem nebo 

s kovovým stíněním a musí být vybaveny zemní ochranou, která zajistí samočinné vypnutí vývodu 

postiženého zemním spojením. Na konci paprsku kabelového rozvodu VN musí být zajištěno toto 

vypnutí v čase nejvýše 0,2 s. 

 

Zkratové poměry, úbytky napětí 

Výsledky výpočtů zkratových poměrů a úbytků napětí jsou uvedeny na výkresu jednopólového 

schématu v příloze této práce. 

Silnoproudý rozvod 

Napojení el. energie pro dobývací komplex je provedeno z trafostanice sestávající 

z transformátorové skříně TN6 s výkonem 1400kVA, 6/1 kV zavěšené nad sběrným hřeblovým 

dopravníkem jako energovlak. Transformátorová skříň je zavěšena tak, aby vzdálenost mezi ní a 

těživem byla nejméně 400 mm. [11] 

Přívod 6 kV pro porub je realizován z vývodního pole ROK6Q č.2 pomocí kabelu CNKODY 

3x50+Cu lano 50 a vlečného kabelu OnGcekž/w-GW 3x50+25+6x2,5 pro: 

 Trafoskříň IT3Sb 400 kVA, 6/0,5 kV pro napojení odtěžení. 

 Trafoskříň IT3Sb 400 kVA, 6/1 kV pro napojení hydraulických agregátů. 
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Použité kabely jsou na třídách zavěšeny co 3m na silonových úvazcích pod stropem, popřípadě 

na boku chodby. Co 100 je zavěšení kabelu na třídách zajištěno řetězovým závěsem. V porubu jsou 

kabely uloženy v úložném prostoru pro kabely porubového hřeblového dopravníku (stěnový 

dopravník). 

 

Ovládání 

Ovládání linky odtěžení je provedeno prvky modernizované automatiky MJM 20M. Sběrný 

hřeblový dopravník a drtič jsou ovládány v ručním režimu  pomocí automatiky systému APD1. 

Sběrný hřeblový dopravník je blokován v návaznosti na chod posledního pásu odtěžení a blokován 

zábranou před drtičem. Porubový hřeblový dopravník je také ovládán ručně pomocí automatiky 

„APD1“ z místa přesypu pod porubem a blokován v návaznosti na provoz sběrného hřeblového 

dopravníku. 

Blokovací lanko u sběrných hřeblových dopravníků instalovaných pod porubem musí být 

snadno dosažitelné od konstrukce dopravníků, výrazně označeno a dobře viditelné a musí být 

funkční po zatažení v obou směrech podélné osy dopravníku. 

V okamžiku, kdy nejsou splněny požadavky  na ochranu před nebezpečným dotykem neživých 

částí, musí být vlečné kabely samočinně odpojeny od zdroje. 

Hydraulické agregáty „HA 135/320“ jsou ovládány ručně jiskrově bezpečnými (JB) ovladači a 

automaticky blokovány v závislosti na hladině emulze. 

 

Osvětlení a signalizace 

Osvětlení je provedeno v porubech, na přesypech, trafostanicích a u hydraulických agregátů. 

Zdrojem pro napojení signalizace a osvětlení pro odtěžení jsou světelné transformátory typu XTB a 

TN0. 

Signální panely jsou rozmístěny tak, aby byla zajištěna slyšitelnost signálu z každého místa na 

trati, tj. cca co 50m. 

Osvětlení styku porub – chodba je provedeno 5ks svítidly umístěnými co 3m podél sběrného 

dopravníku až k drtiči. 

Osvětlení v porubu je realizováno ze světelného transformátoru  ve skříni SN12-P1,   4 kVA, 

1000/230 V umístěného v energovlaku nad sběrným THD pomocí 23 ks svítidel s výkonem 2 x 9W 

umístěnými v každé čtvrté sekci. Osvětlení je také provedeno v každé 1., 2., předposlední a 

poslední sekci a 2ks svítidel na výdušné třídě porubu. Pro signalizaci a hovor v porubu je použito 

dorozumívacího zařízení APD1. Pro signalizaci a hovor podél sběrného dopravníku je také použito 

dorozumívací zařízení APD1. 
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Dispečink 

Hovorové spojení je provedeno nevýbušnými autligyfony a vedeno dispečerskými rozvody na 

dispečink. 

Pro sledování koncentrace CH4 se nachází na styku porubu a výdušné třídy rychlé metanové 

čidlo ústředny MTA 11.00, kterým při zvýšené koncentraci CH4 je automaticky vypínáno napětí do 

porubu v čase do 2s, vyjma zařízení Exia (vypnutí el. zařízení  v ohrožené oblasti). 

Dle [13] je na energovlaku ve vzdálenosti do 70m od styku porubu  a úvodní třídy rychlé čidlo 

pro sledování koncentrace CH4, kterým je vypínán přívod 6 kV pro energovlak v čase do 2s.  

Dále ve vzdálenosti do 70m od styku porubu a úvodní třídy je dle upřesnění vedoucího větrání 

umístěno čidlo pro sledování koncentrace CO ve vtažných větrech do porubu.  

Ve výdušných větrech z porubu (ve vzdálenosti 5 až 20m  od zkratových větrů)  jsou umístěna 

čidla pro sledování koncentrace metanu a CO.  

Ve větrním zkratu v prostoru za větrním objektem je umístěno čidlo tlakové diference 

s vyvedením údajů na dispečink.  

 

Hmotnosti 

ROK6-Q 1060 kg 

IT3Sb 400kVA 3300 kg 

TN6/1400 10 310 kg 

SN0 stykačová skříň 380 kg 

TN0 svět. transformátor 400 kg 

XSB, X1SB 220 kg 

XNB, X1NB 220 kg 

XTB, X1TB   250 kg 
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4. Energetická bilance elektrických zařízení 

4.1. Teoretický popis 

Zatížení elektrického rozvodu je dáno napětím, proudem a výkonem (V, A, kW). Mimo 

činného výkonu P (kW) rozeznáváme zdánlivý výkon S (kVA) a jalový výkon Q (kVAr). Poměr 

činného a zdánlivého výkonu nám udává účiník: 

 ϕcos=
S

P
     (5) 

Přiváděný výkon na svorky spotřebiče se nazývá příkon. 

Energie odebíraná v čase zařízením je činná W (kWh), zdánlivá Ws (kWh) a jalová 

(reaktanční) Wr (kVArh), která je s dostihem (indukční) nebo s předstihem (kapacitní).[5] 

Asynchronní elektromotor při jmenovitém výkonu nP , účinnosti η a účiníku cos φ má příkon: 

 
η

n

n

P
P =′       (6) 

zdánlivý příkon: 

 
ϕcos

n

n

P
S

′
=′      (7) 

jalový příkon: 

  ϕtgPQ nn ⋅′=′      (8) 

Trojfázový motor se zdánlivým příkonem S´ potřebuje při jmenovitém sdruženém napětí nU proud 

nI : 

 
n

n
U

S
I

⋅

′
=

3
     (9) 

U tepelných spotřebičů a světelných žárovkových spotřebičů bývá nn PP ′= , při 1cos =ϕ  je 

nn PS =′ . Průměrné zatížení mP  (kW) v nějakém období je energie dodána v onom období W  

(kWh) dělená dobou T (h) v uvažovaném období 

 
T

W
Pm =  (10) 
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Využití maxima zařízení v nějakém období je: 

 
maxP

W
tv =  (11) 

Zatěžovatel daného zařízení v uvažovaném období je poměr průměrného zatížení k maximálnímu 

zatížení v uvažovaném období 

 
maxP

Pm=ξ  (12) 

Činitel současnosti „k“ různých zařízení společně zásobených je poměr celkového maximálního 

příkonu k součtu maximálních příkonů jednotlivých zařízení v různých dobách 

 
∑ ′

′
=

max

max

P

P
k C

s  (13) 

Náročnost „β“ určitého zařízení je poměr celkového maximálního příkonu maxCP′ v určitém období  

k instalovanému výkonu ∑= ni PP  tj. k součtu jmenovitých výkonů instalovaných spotřebičů. U 

svítidel, topidel se jmenovitým výkonem rozumí rozumí  jmenovitý příkon[5]. Je tedy 

 
iP

Pmax′
=β  (14) 

Náročnost lze určit z 15 nebo 60 min. maximálního odběru ii PWPW 60154 =⋅=β . 

Náročnost „β“ je vypočtena z naměřených hodnot a jejich přehled byl uveden v dřívější ČSN 34 

1610. Příklady součinitele náročnosti pro důlní elektrická zařízení jsou uvedena v tab.1. Celkový 

účiník v dole se pohybuje od 0,4 do 0,7.[5] 

 

4.2. Dimenzování 

Při dimenzování el. rozvodu je nutné použít jako základ výpočtové zatížení a výpočtový proud. 

Při určování výpočtového zatížení nutno rozlišovat, zda jde o řešení el. rozvodu pro: 

- výrobní provoz, provozovnu nebo závod jako celek 

- skupinu spotřebičů nebo jednotlivé agregáty včetně pomocných pohonů 

- jeden spotřebič 

Každý stupeň projektu musí obsahovat podrobně stanovené součinitele náročnosti.[5] 
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4.2.1. Výpočtové zatížení pro výrobní provoz jako celek 

Při určování výpočtového zatížení Pp pro výrobní provoz, pro dimenzování napájecího zdroje, 

rozvodny, počtu a velikosti transformátorů, případně i rozvaděčů a jejich napájecích vedení se 

vychází z instalovaného výkonu Pi a předpokládaného součinitele náročnosti β.[6] 

Výpočtové zatížení :  

  β⋅= ip PP   (15) 

Výpočtový proud pro trojfázové spotřebiče 

  
ϕcos3

1000
⋅⋅

⋅=
s

p

p
U

P
I   (16) 

kde:  SU  -  jmenovité sdružené napětí trojfázové soustavy (V) 

  cosφ-  průměrný účiník spotřebičů, které jsou v chodu během maxima 

  PP  -  výpočtové zatížení (kW) 

4.2.2. Výpočtové zatížení pro skupinu spotřebičů 

Při určování výpočtového zatížení Pp pro dimenzování trafostanice, počtu a velikosti 

transformátorů, případně i rozvaděčů, jejich napájecích vedení skupin spotřebičů je nutno vyjít 

z maxima, t.j. ze jmenovitého příkonu nebo z instalovaného výkonu Pi a předpokládaného 

součinitele náročnosti β pro jednotlivé spotřebiče.[5] 

Pořadové číslo Název zařízení β cosφ střed. hodnota 
1) Dobývací stroj 0,4-1 0,8 
2) Stěnové hřeblové dopravníky 0,6-1 0,8 
3) Drtič 0,6-0,9 0,75 
4) Ostatní hřeblové dopravníky 0,6-0,75 0,72 
5) Pásové dopravníky 0,45-0,6 0,65 
6) Ventilátory 0,65-0,8 0,74 
7) Čerpadla 0,55-0,75 0,73 
8) Klimatizace 0,5-0,9 0,78 
9) Osvětlení a signalizace 0,8-1 1 

tab. 2 Příklady informativních hodnot součinitelů náročnosti „β“ pro jednotlivé skupiny 

důlních zařízení v provoze 
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4.2.3. Výpočet potřebného zdánlivého výkonu pro skupinu spotřebičů v porubu 

Elektrická instalace výrobního provozu rubání je napojena na síť kabelového elektrického 

rozvodu 3PE,50 Hz, 6000V/IT. Spotřebiče provozu (viz. příloha energovlak – porub) jsou napojené 

na nevýbušnou transformátorovou stanici TN6/1400 o výkonu transformátoru 1400 kVA, která 

slouží ke spínaní a jištění třífázových asynchronních elektromotorů s kotvou nakrátko s možností 

reverzace nebo případně k napájení a jištění napájecí sítě 3/PE AC  1000V 50Hz/IT. Výpočtem 

zjistíme, zda potřebný zdánlivý výkon transformátoru ve stykačové soupravě TN6 odpovídá 

schématu v příloze. 

Elektrické zařízení Instalovaný výkon iP  (kW) 

Sběrný hřeblový dopravník 2 x 100 
Drtič 160 
Stěnový hřeblový dopravník – rychle 2 x 315 
Stěnový hřeblový dopravník – pomalu 2 x 105 
Dobývací stroj (kombajn) 935 
Čerpadlo VA4  30 
Osvětlení porubu a energovlaku 1,04 

tab. 3 Hodnoty instalovaného výkonu v navrhovaném porubu 

Pro potřeby výpočtu budu užívám hodnotu „Stěnového hřeblového dopravníku – rychle“ – 2 x 315 

kW , jelikož v době chodu je „Stěnový dopravník – pomalu“ v nečinném stavu. 

 

Spotřebič Instalovaný 
výkon Pi 

(kW) 

Součinitel 
náročnosti 
β 

Výpočtové 
zatížení 
Pn(kW) 
pro 0,5 kV 

Výpočtové 
zatížení 
Pn(kW) 
pro 1 kV 

cosφ 
střední 
hodnota 

Jmenovité 
napětí  

Zdánlivý 
výkon pro 
0,5kV(kW) 

Zdánlivý 
výkon pro 
1kV (kW) 

Kombajn 935 0,45  421 0,8 1  526 
Stěnový-
rychle 

2 x 315 0,6  378 0,8 1  472,5 

Sběrný 2 x 100 0,6  120 0,75 1  160 
Drtič 160 0,6  96 0,75 1  128 
Čerpadlo 30 0,6 16  0,65 0,5 35  
Osvětlení 1,04 0,9 0,936  0,9 0,5 1,04  

tab. 4 Vypočtené hodnoty el. zařízení v porubu 

Celkový zdánlivý výkon spotřebičů pro 0,5 kV - kVAS 04,365,0 =  

Celkový zdánlivý výkon spotřebičů pro 1 kV - kVAS 5,12861 =  

Transformátorová stanice TN6/1400 může být zatěžována zdánlivým výkonem 1322,54 kVA, 

kterému přináleží při napěťové soustavě 3/PE, 50 Hz, 6 kV/IT zatěžovací proud 127,26A. Aby 

nedocházelo k přetěžování transformátoru je spouštění jednotlivých spotřebičů s největším 

výkonem jištěno postupným zapínáním. 
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5. Dimenzování rozvodů 

5.1. Dimenzování vedení obecně 

Vedení elektrické energie dimenzujeme na základě těchto hledisek: 

- úbytek napětí při jmenovitém zatížení 

- úbytek napětí při rozběhu elektromotoru 

- oteplení vedení při jmenovitém zatížení 

- oteplení vedení při průchodu zkratových proudů 

- dynamické účinky zkratových proudů 

- velikost nejmenšího zkratového proudu na konci vedení 

- zajištění minimálních dovolených průřezů jednotlivých vedení z hlediska 

a) mechanického namáhání 

b) hospodárnosti 

Všechny zde uvedené body můžou určovat jiný průřez, a při navrhování se použije největší z těchto 

požadavků. 

Jestliže vodiče a kabely mají být dimenzovány podle provozních poměrů, musí být v průvodní 

dokumentaci vodiče nebo kabelu uvedeny tyto údaje. 

- časovou oteplovací konstantu 

- jmenovitý proud nI  (A) 

- povrchová teplota  při jmenovitém proudu ( C
o ) 

- největší indukční reaktance žíly u dvou a vícežilových kabelů.  

- největší činný odpor jádra vodiče a kabelu [5] 

 

5.2. Základní údaje 

a) Jmenovitá proudová zatížitelnost – jmenovitý proud )(AI n  

Elektrické vedení je nutné jistit tak, aby nedocházelo k přetížení. Porušení této zásady, může 

mít za následek zničení kabelu nebo vodiče a k vyvolaní nebezpečného jevu tepelnými účinky. 

Nadproudy procházející kabelem můžou vzniknout např.: 

- přetížením sítě 

- přetížením spotřebiče 

- zvýšeným napětím 
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- zkratem 

- poruchou izolace 

- úderem blesku 

Elektrický proud ohřívá všechny části uzavřeného obvodu, kterým prochází. Rozdíl mezi 

teplotou ohřáté části v pozorovaném místě a teplotou okolí se nazývá oteplení. Referenční teplota 

okolí je dána pro uložení vodiče nebo kabelu pro vzduch 30 °C a pro uložení v zemi 20 °C. Čím 

větší je oteplení, tím je dána větší závislost trvanlivosti elektrického zařízení. [5] 

b) Základní vztahy tepelných výpočtů: 

- elektrická práce 

 tIUA ⋅⋅=     (17) 

- převod elektrické práce na příslušné množství tepla v kaloriích 

 tIUQ ⋅⋅⋅= 239,0  (18) 

0,239 - mechanický ekvivalent tepla 

- ohmův zákon 

 IRU ⋅=  (19) 

- joulův zákon 

 tRIQ ⋅⋅⋅= 2239,0  (20) 

množství tepla vyvinutého elektrickým proudem je úměrné činnému odporu ohřívaného vodiče, 

druhou mocninou proudu a době  po kterou proud vodičem procházel. 

Tohle vzniklé teplo je ve vodičích a kabelech nežádoucí = ztrátové, a je potřeba toto  teplo 

odvádět do okolního prostoru. 

U vodičů a kabelů je odvod tepla závislý na tepelné vodivosti izolace, která je bohužel 

špatným vodičem tepla. Z tohoto důvodu, může nastat nebezpečná situace, kdy teplota vodiče je 

velká, ale na povrchu kabelu je teplota nízká. Působením vyšších teplot na izolaci vodiče nebo 

kabelu dojde po delší době k jeho zničení.[5]  Průběh oteplení je zobrazen v obr.13: 

 

obr. č.13 Oteplovací křivka 
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c) Nadproudy 

Rozeznáváme nadproudy 

- malé – způsobené přetížením, trvají několik minut až několik desítek minut a dosahují až 3 

násobek dovoleného proudového zatížení nI  vodičů. 

- velké – způsobené zkraty, jejich doba je méně než 0,01 τ, nejvýše několik desítek sekund a 

bývají velikosti 101 až 104 jmenovitého proudu. Nadproudy omezujme reaktancemi, 

regulátory  apod. Příčinu přetížení odpojujeme pojistkou, jističem, samočinným vypínačem 

nebo stykačem s nadproudovým relé apod.[15] 

Pro jištění proti malým proudům platí ČSN 33 2000-4-43.  Při návrhu jištění se vychází z toho, 

že jakýkoliv jistící prvek musí vedení odpojit dříve, než dojde ke zvýšení teploty kabelu nad 

stanovenou mez, kterou má každý kabel a vodič dle konstrukce individuální. Protože kabely a 

vodiče jsou určeny pro různé provozy, mají tudíž jinou konstrukci a jinou oteplovací křivku. 

Dle ČSN 33 2000-5-523 – dovolené proudy v elektrických obvodech 

- musí být kabely a vodiče schopny vést proudy, které mohou vést v abnormálních 

podmínkách po takovou dobu, jaká je dána charakteristikami jistících prvků. 

- tyto jistící prvky musí být schopné přerušovat jakýkoliv nadproud, který je nižší nebo 

roven zkratovému proudu v místě, kde je tento prvek nainstalován. 

- jmenovitý proud jistícího prvku je menší nebo roven dovolenému proudu vodiče nebo 

kabelu pro příslušnou teplotu prostředí, zmenšenému součinitelem přiřazení jistícího 

prvku proti přetížení k vedení.[16] 

d) Poměry při oteplování 

Přivedené teplo se musí v každém okamžiku rovnat součtu akumulovaného tepla a tepla 

odvedeného do okolí, za předpokladu, že měrné teplo c  i součinitel přestupu tepla α jsou 

konstantní, dostaneme pro oteplování základní vztah[5] 

 
ϑϑ

ϑ
τ

∆−∆

∆
⋅=

∞

∞lnt  (20) 

nebo pro oteplení 

 









−⋅∆=∆

−

∞
τϑϑ
t

e1  (21) 

τ – časová konstanta, tj. čas, ve kterém by těleso dosáhlo ustálené teploty, kdyby se žádné teplo 

neodvádělo do okolí.  

 



 40 

Časová konstanta je dána vztahem 

 
S

Vc

S ⋅

⋅
=

α
τ  (22) 

[ ]Co⋅∆ ∞ϑ - největší možné oteplení při daném zatížení P (W). 

Oteplovací přímka je zpočátku téměř přímka. Přiváděné teplo se beze zbytku akumuluje 

v tělese a ještě se žádné neodvádí. S rostoucí teplotou se odvádění tepla zvětšuje a teplota stoupá 

pomaleji. K ustálenému oteplení ∞∆ϑ  se těleso blíží velmi pomalu. Při dosažení ustálené teploty 

se veškeré přivedené teplo zase odvede. [5] 

Pro oteplení vodiče nebo kabelu  platí dle ČSN 33 2000-5-523 dohodnutý vztah. Po úpravě 

dostaneme 

 









−⋅








∆=∆

−
τϑϑ
t

Z

Z e
I

I
1

492,2

 (23) 

kde: 

ϑ∆  - oteplení jádra, nebo povrchu vodiče nebo kabelu v °K způsobené nadproudem I za čas t 

průchodu konstantního proudu nebo nadproudu 

Zϑ∆  - dovolené oteplení v °K při dovoleném proudu IZ vodiče nebo kabelu ( udané 

v dokumentaci výrobce) 

I – nadproud v A procházející vodičem nebo kabelem, způsobující vypnutí jistícího prvku 

v čase 

t – čas v s od počátku průchodu nadproudu I, než je tento nadproud vypnut jistícím prvkem 

IZ – dovolené proudové zatížení v A vodiče nebo kabelu 

τ – časová oteplovací konstanta vodiče nebo kabelu v s, je to doba, za kterou stoupne oteplení 

jádra nebo povrchu vodiče či kabelu o 0,632 mϑ∆  

Oteplení nesmí být větší než je nejvyšší dovolená teplota při proudovém přetížení. 

 

 

 

 

 



 41 

5.3. Dimenzování kabelu v porubu 

V porubu určíme průřez a typ kabelu pro napájení zadního motoru stěnového hřeblového 

dopravníku v režimu „rychle“. 

Kabel bude uložený v kabelovém žlabu, který je součástí stěnového dopravníku. Chlazený je 

větrným proudem vzduchu. Namáhání kabelu je nejčastěji na přesypu stěnového a sběrného 

hřeblového dopravníku, kde je kabel nechráněný a může docházet k mechanickému poškození od 

těžené horniny, nebo manipulaci se strojní technikou v okolí kabelu. V porubu může dojít 

k mechanickému poškození nejčastěji při manipulaci se sekcemi. Další rizikové místo je u motoru, 

kde kabel vychází z kabelového žlabu a je napojený do motoru. V těchto prostorech je zvýšená 

činnost práce horníků při manipulaci s těžkými břemeny a navíc klimatické podmínky v těchto 

místech jsou nepříznivé. 

Délka kabelu od transformátorové skříně TN6 k zadnímu motoru je 150 m. Připojení k zařízení 

je provedeno dle platných předpisů v nevýbušném prostředí. Pro vedení je určeno kabel typu 

CBEH 3x70+35+4x6. Pro kabely ve vzduchu v důlních podmínkách vzhledem k nucenému větrání 

a požadavků BP je dle ČSN 34 1410 teplota stanovena na 25 °C. Součinitel pro okolní teplotu je 

roven 1. 

5.3.1. Základní parametry 

Motor:  - instalovaný příkon - 315 kW 

 - cos φ - 0,8 

 - součinitel náročnosti β -0,6 

 - napájecí síť - 3PE, 50Hz, 1000V/IT 

 

 - zdánlivý výkon - kW
P

S i

n 25,236
8,0

6,0315

cos
=

⋅
=

⋅
=

ϕ

β
 

 - trvalé proudové zatížení - A
U

S
I

n

n

n 4,136
13

25,236

3
=

⋅
=

⋅
=  

Technické parametry kabelu CBEH 3x70+35+4x6: 

 -  jmenovité napětí  - U0/U: 0,6/1 kV 

 -  počet žil x jmen. průřez  - 3 x 70+35+4x6+hlídací vodič 

 -  zkušební napětí   - 3,5/2 kV 

 -  provozní teplota jádra  - +90 °C 
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 - maximální provozní 

teplota při zkratu - +250 °C 

 -  barva pláště - žlutá 

 -  časová oteplovací konstanta - 707 sec 

 -  zatížitelnost na vzduchu - 251 A 

 -  použití - pro pohyblivé přístroje el. energie k motorům 

přemístitelných strojů v hlubinných plynujících 

dolech. Vodič je dostatečně odolný proti úderům a 

oděru. Kabel může být dle požadavku vyroben 

s textilním opletením pod pláštěm. 

 -  další údaje je možno dohledat v technické dokumentaci[17] 

5.3.2. Výpočet 

Oteplení výše uvedeného kabelu CBEH při jeho trvalém výpočtovém proudovém zatížení 

136,4 A. Dovolené trvalé proudové zatížení na vzduchu dle dokumentace kabelu je 251 A, při 

základní teplotě 25 °C v důlních podmínkách. Nejvyšší dovolená provozní teplota kabelu je 90 °C. 

Trvalé proudové zatížení je tedy nižší než je dovolený proud kabelu. 

KZ

o652590 =−=∆ϑ  

Zϑ∆  - dovolené oteplení v °K při dovoleném proudu IZ vodiče nebo kabelu (udané v dokumentaci 

výrobce) 

K
I

I

Z

Zm

o22,14
251

4,136
65

492,2492,2

=







⋅=








⋅∆=∆ ϑϑ  

Konečná teplota kabelu v provozních podmínkách po ustálení teploty je 

Ct p

o22,44~18,1430 =+=  

Teplota kabelu při plném provozním zatížení bez uvažování součinitele náročnosti 

- zdánlivý výkon   kW
P

S i

p 75,393
8,0

315

cos
===

ϕ
 

- proudové zatížení  A
U

S
I

n

n

p 33,227
13

75,393

3
=

⋅
=

⋅
=  

- teplota kabelu  K
I

I

Z
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o77,50
251

3,227
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Teplota kabelu při plném provozním zatížení motoru bez uvažování součinitele β  kabelu je 

Ct p

o77,80~77,5030 =+= . Kabel z hlediska oteplení při provozních podmínkách bez žádné 

poruchy vyhovuje technickým parametrů.  

Výpočet oteplení při nadproudu o hodnotě desetinásobku jmenovitého proudu s uvažováním 

součinitele náročnosti β. 

Ke

e
I

I

m

t

Z

Zm

o15,2191
251

3,22710
65

1

707

9,9492,2
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ϑ

ϑϑ τ

 

Ct p

o16,249~15,21930 =+=  

Při desetinásobku jmenovitého proudu se na maximální danou hodnotu oteplení kabelu při 

zkratu 250 °C zahřeje za cca. 10s. 

Tímto výpočtem můžeme vypočítat oteplení v závislosti proudu na čase. Tato hodnota je 

jednou z důležitých parametrů při nastavování ochran a celkového jištění kabelů, které v této práci 

rozebírat nebudu. 

V praxi se navíc setkáváme se situací, že např. daný stěnový dopravník se zapíná během 

krátkých chvil pod velkým zatížením několikrát za sebou. Během takové krátké doby se oteplení 

kabelu nedokáže ochladit na základní teplotu, ze které vycházíme ve výše uvedeném výpočtu. 

Nedostatečně ochlazený kabel, a následné zapnutí motoru pod zatížením, může vést k překročení 

dovoleného oteplení a následné poškození kabelu nebo jiných součástí. Proto je také důležité při 

nastavování jištění vycházet z výpočtu pro ochlazování. Na základě výpočtů a ochlazovací křivky 

poté můžeme stanovit jak často po sobě a v jakém časovém rozestupu stroj můžeme spustit. 
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6. Kontrola úbytku napětí vybraného pohonu 

Při určování průřezu vodiče musíme přihlížet k úbytku, který vznikne na vedení. Pokles napětí 

na konci vedení může mít nepříznivý vliv na funkci spotřebičů. Proto rozvod musí být navržen tak, 

aby např. napětí na svorkách motoru při rozběhu dobývacího stroje nebyl větší než 20% 

jmenovitého napětí elektromotoru v důlních podmínkách. Úbytky napětí řeší ČSN 34 1410 – 

elektrická zařízení v podzemí. 

Při kontrole úbytku napětí se pro jednotnost výpočtu počítá s provozní teplotou dle skutečného 

zatížení nebo v námi uvažovaném případě s teplotou 70 °C. [5] 

V průmyslových provozovnách nemá být na žádném místě trvale větší napětí než 105 % a 

krátkodobě ne větší než 110 % jmenovitého napětí rozvodné soustavy. Podle toho se volí poté 

převod transformátoru.[6] 

V tabulce č. 5 máme vybrané druhy důlních transformátorů při jmenovitém zatížení 

v závislosti na cos φ. 

Typ 
transformátoru 

Zdánlivý 
výkon 
(kVA) 

U2 

(V) 
Ukr 
(%) 

RT 

(Ω) 
XT 
(Ω 

In2 
(A) 

cosφ = 
0,6 
úbytek 
napětí 
(%) 

cosφ = 
0,7 
úbytek 
napětí  
(%) 

cosφ = 
0,8 
úbytek 
napětí 
(%) 

IT3 Sb 315(6 315 500 3,7 0,007361 0,031527 364 3,751 3,511 3,162 
IT3 Sb 400(6 400 500 4,3 0,006029 0,02901 462 4,313 4,024 3,607 
IT3 Sb 400(6(1 400 1000 4,3 0,024117 0,114039 231 4,248 3,965 3,557 
IT3 Sb 500(6 500 500 3,8 0,003859 0,020589 577 3,772 3,506 3,126 
IT3 Sb 630(6 630 500 4,3 0,003611 0,018463 727 4,287 3,991 3,568 
IT3 Sb 630(6(1 630 1000 4,3 0,014444 0,073851 364 4,293 3,997 3,573 

tab. č.5 Vybrané druhy důlních transformátorů 

6.1. Úbytek napětí při spouštění elektromotoru 

Z provozních důvodů a z hlediska požadavků ČSN je nutno kontrolovat úbytek napětí při 

spouštění elektromotorů. Pro motory dobývacích strojů v podzemí dolu se vyžaduje, aby úbytek 

napětí nebyl větší než 20% jmenovitého napětí elektromotoru. [5] 

Moment asynchronního elektromotoru klesá se čtvercem úbytku napětí, to znamená, že při 

úbytku napětí na svorkách elektromotoru o 10% , bude svorkové napětí elektromotoru 0,9 Un a tím 

i výkon i moment elektromotoru poklesne. nnz MMM ⋅=⋅=′ 81,09,0 2   - snížení momentu o 

19%. Při úbytku napětí při rozběhu elektromotoru o 20%, je svorkové napětí elektromotoru 0,8 Un 

a záběrový moment elektromotoru je nz MM ⋅= 64,0 - tenhle úbytek už představuje snížení 

momentu motoru při rozběhu o 36%. 

Úbytek napětí při rozběhu nesmí být na závadu hladkému rozběhu motoru, tj. nesmí klesnout 

záběrný moment motoru pod záběrný moment pracovního stroje. V opačném případě by se 
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elektromotor nerozběhl. Navíc je při rozběhu motorů s kotvou nakrátko záběrový proud 5 až 7krát 

větší než proud jmenovitý a účiník při rozběhu je 0,1 až 0,45 [5] 

Velký úbytek napětí má za následek proudové přetížení indukčních motorů, protože motory 

představují proměnlivou impedanci závislou na zatížení. S klesajícím napětím stoupá proud 

motoru, který způsobí zvětšení oteplení v mědi Joulovým teplem a tím rychlejší stárnutí izolace. 

Při rozběhu elektromotoru  je účiník velmi malý, proto je nutno počítat s přesným vztahem. 

Při respektování vlivu impedance sítě na příkon motoru se provádí výpočet dle vztahu: 

 100

sincos

1
1

22% ⋅































+

⋅
+








+

⋅

−=∆

Z

s

Z

Z

s

Z

Z

U

XI

U

RI

u

ϕϕ

 (24) 

Zu∆  úbytek napětí při spouštění motoru v případě, že přívodním kabelem je napájen pouze 

spouštěný motor – (V) 

%Zu∆  úbytek napětí při spouštění motoru v případě, že přívodním kabelem je napájen pouze 

spouštěný motor – (%) 

ZI  záběrový proud motoru udávaný výrobce ( při jmenovitém napětí na svorkách motoru) (A) 

XR,  parametry jedné fáze napájecí sítě mezi ideálním zdrojem a svorkami motoru (Ω) 

Zϕcos  hodnoty nakrátko ( při záběru) 

Zϕsin  

SU  sdružené napětí zdroje (V) 

Při výpočtu úbytků se vychází ze zatížení a parametrů obvodu. Jeden z parametrů, který určuje 

obvod je činný odpor. Tato hodnota se mění se zatížením a s tím související teplotou vodiče. Pro 

přesný výpočet je nutno na tento aspekt brát zřetel. Výrobce kabelů udává hodnoty odporů při 

teplotě 20 °C a tento odpor je pro přesný výpočet přepočíst na teplotu kterou kabel může 

maximálně za provozu dosáhnout. 
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Dle ČSN IEC 781 (Návod pro výpočet zkratových proudů v paprskových sítích nízkého 

napětí) platí vztah pro přepočet rezistence dle teploty 

  ( ) 2020
1

004,01 LkL RCt
C

R ⋅





°−⋅

°
⋅+=  (25) 

20LR  rezistence při teplotě 20 °C 

kt  konečná teplota 

LR  rezistence při konečné teplotě 

6.2. Úbytek napětí při rozběhu dobývacího stroje 

Motor: Pi  350 kW 

 In  240,5 A 

 cos φ  0,84 

 ηm  0,94 % 

 Iz  5,6 · In 

 cosφz  0,41 

R – 0,099552 Ω 

X – 0,05655 Ω 

 Výpočet: 
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Dobývací kombajn je složený z několika motorů. Dva řezné orgány jsou v našem případě 

osazeny asynchronním motorem 2 x 350 kW. Dále se vněm nachází menší motory od hydrauliky, 

pojezdových motorů a drtiče. Při současném rozjezdu všech motorů by se projevil velký úbytek 
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napětí a s tím související proudový ráz se všemi negativními jevy. Kombajn je proti zapnutí tímto 

způsobem časově blokován. Náběh motorů je postupný. Řezné orgány se zapínají bez zátěže. 

Tímto způsobem proudově odlehčíme rozjezd tohoto velice energeticky náročného zařízení. 
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7. Závěr 

V této práci jsem se zabýval problematikou vlivu důlních zařízení na napájecí sít. Provozovat 

elektrická zařízení v uhelných dolech je velice odlišné od povrchových provozů. Největší riziko 

spočívá ve vzniku výbušné atmosféry, která se může v důlních dílech nahromadit nebo při důlní 

činnosti uvolňovat. Zásady při práci na elektrickém zařízení v takovémto prostředí znamenají 

bezchybné dodržování bezpečnostních předpisů a postupů. K tomu se pohybujeme ve velice 

náročných geologických a klimatických podmínkách, které nepřispívají k dokonalému provozování 

celé sítě. Sítě, která jen na jedné důlní lokalitě může zahrnovat desítky kilometrů kabelového 

rozvodu. 

I přes veškeré úskalí spojené s rozvodem elektrické energie v dole, jsme povinni dodržet 

všechny předpisy a přitom zajistit bezproblémový chod každého stroje i v těch nejvzdálenějších 

místech. 

V porubu se nachází mnoho elektrických zařízení s velkým výkonem, které dohromady tvoří 

celek k dobývání uhelné sloje. K pohánění dobývacího stroje, hřeblových dopravníků, drtičů nebo 

klimatizačních jednotek se používají asynchronní motory s výkonem desítek až stovek kW. Při 

těžbě uhlí všechny stroje pracují v součinnosti a odebírají proud dle závislosti na zatížení. 

 Největší problém spočívá při rozjezdu motorů. Záběrný proud každého motoru se převážně 

pohybuje ve stovkách ampér a výš, což má za následek velký úbytek napětí. Při rozjezdu všech 

motorů současně se na vedení zvýší úbytek napětí, který několikrát překročí dovolených 20% pro 

důlní zařízení. Při takto velkém proudu bychom mohli ohrozit nejen samotná zařízení, ale také 

bezpečnost osob vlivem požáru, který by mohl vzniknout v nejslabším místě rozvodu. 

Dále se při rozjezdu motoru rychleji otepluje kabelové vedení. Při častém spínaní zařízení za 

sebou můžeme dosáhnout velkého oteplení a kabelové vedení může opět zapříčinit poškození 

zařízení nebo vznik požáru. 

Proto je nesmírně důležité správně navrhnout zdroj napětí pro danou výkonovou zátěž celého 

porubu, dále navrhnout kabelové vedení pro konkrétní elektrické zařízení a časově blokovat 

rozjezd porubu. Navíc vše musí splňovat nejpřísnější nároky na bezpečnost a zároveň využít v co 

největší míře ekonomickou stránku použitých materiálů. 

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v mé bakalářské práci mám za to, že práce je přínosná 

pro teoretické i praktické využití. Přínosem této mé práce je její široké pojetí a možnost využití 

v praxi. Komplexnost celého návrhu elektrozařízení v porubu přesahuje rámec této práce a může 

být v budoucnu na základě mých údajů rozšířena.  
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