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Abstrakt  

 Ve své diplomové práci popisuji problematiku energetických poměrů v provozu 

drátovny firmy Kern, s.r.o. Mým úkolem bylo seznámit se s chodem provozu drátovny od 

vstupu materiálu až po výstupní produkt (materiálový tok a technologický postup). Toto dále 

zahrnovalo nutnost zorientovat se v základech technologie tažení drátu za studena a pochopit 

základy chemického zpracování drátu. V neposlední řadě bylo třeba provádět měření a 

rozvahy nad současným stavem v továrně.    

 Začátek práce a zároveň její teoretická část se věnují popisu provozu drátovny a 

jejímu výrobnímu procesu (kapitoly 1. a 2.). V dalších dvou kapitolách (3. a 4.) se věnuji 

postupně popisu provozu v drátovně z energetického hlediska a problematice související 

s prováděnými měřeními na technologickém zařízení firmy. V kapitole 4. se jedná hlavně o 

měření pomocí analyzátoru sítě. V této kapitole se práce věnuje i praktickému přesahu, 

kterým je měření prováděné v továrně. Zpracování těchto měření bylo následovně využito 

v kapitolách 5. a 6., kdy se kapitola 5. věnuje teoretickému rozboru regulace ¼ hodinového 

maxima a následné montáži a uvedení do provozu regulátoru, a v kapitole 6. se jedná o 

zpracování modelu, který má vytvořit reálný obraz o energetických poměrech během provozu 

strojů a možnostech jejich vypínání. V závěrečné části hodnotím dovednosti a znalosti získané 

v průběhu studia, které jsem využil při realizaci práce, a také přináším zhodnocení dopadu 

instalace regulátoru, provedeného měření a tvorby modelu. 

Klíčová slova 

 Drát, drátotah, tažný průvlak, ohřev, povrchová úprava, zkoušení, elektrické stroje, 

elektrické přístroje, spotřeba, schéma, zapojení, měření, měřicí přístroj, elektrické napětí, 

elektrický proud, elektroměr, analyzátor sítě, regulátor, ¼ hodinové maximum, model.   

   

 
 
 
 



Abstract 

 In my diploma work, I describe a problematics of an energy ratio in wireworks 

operation in Kern, s.r.o. company. My task was getting acquainted with wirework operation 

course – from a material entrance till the exit of product (material flowing, technological 

process). This also included necesssity of being oriented in basics of wire drawing cold and 

understanding the basics of wire chemical processing. Finally, it was necessary to make 

measurements and to deal with an actual situation in the factory. 

 The beginning of the diploma work - its theoretical part - follows up the wireworks 

operation and its producing process (chapters 1 and 2). In other two chapters 3 and 4), I 

gradually devote a description of the flow in wireworks from the energetical point of view, 

and the problems touched with undertaken measurements made on the technological 

equipment of the company. The  chapter 4 deals mainly with measurements using network 

analyzer. This chapter also follows up a practical overlap, which is a measurement made in a 

the factory. The chapters 5 and 6 include working with measurents, when chapter 5 devotes a 

theoretical analysis of a quart-hour maximum regulation and following installation and 

getting the regulator going. The chapter 6 pays attention to a model creation, that should 

create a real picture of energy ratio during machine operation and possibilities to switch them 

off. In a final part, I evaluate skills and knowledge acquired during my studies, and which I 

used in a realisation of the diploma work. I bring an evaluation of the regulator instalation, 

measurement performed and a creation of a model. 

Key words 

 Wire, wire drawing, drawing die, heating, surface finish, testing, electric power 

supply machinery, consumption, schema, connection, measurement, measurement instrument, 

voltage, electric current, electricity meter, network analyzer, regulator, ¼ hour maximum, 

model. 
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1 Úvod 

 Jako téma diplomové práce jsem si vybral problematiku energetického toku 

v prostředí provozu drátovny. Celá práce je řešena ve firmě Kern s.r.o., která dodává dráty pro 

výrobu pneumatik v automobilovém průmyslu. Instalované řešení regulace toku elektrické 

energie je umístěné v rozvodně na provoze závodu v Třinci. Pro závěrečnou práci jsem si 

vybral toto téma, protože v této firmě pracuji na pozici provozního elektrotechnika. 

Zpracování závěrečné práce touto formou poskytuje možnost poznat reálný chod firmy 

fungující ve strojírenské branži, jak rovněž poznat konkrétní postup při výrobě produktu 

povrchově upraveného drátu. Toto spektrum zahrnuje znalost vlastnosti vstupního materiálu, 

možnosti jeho dalšího zpracování pomocí instalovaného zařízení v továrně, jak i zkoušky 

v průběhu procesu a na výstupu (před předáním zákazníkovi), včetně orientace v dokumentaci 

během cyklu výroby drátu. 

 Hlavní náplní mé práce bylo uvedení do provozu zařízení pro regulaci odebíraného 

výkonu celého závodu s ohledem na překračování ¼ hodinových maxim. V rámci této 

problematiky je potřeba znát technologii výroby na zařízeních v drátovně, jak rovněž 

instalované elektrické stroje a přístroje, které jsou pro výrobu nezbytné. Dále bylo potřeba 

aplikovat měření a úvahy kolem toku elektrické energie napříč celým provozem. Pozorování a 

měření pak vedou k výsledkům, jak je možné pružně regulovat spotřebu elektrické energie 

s ohledem na nepřekračování povolených ¼ hodinových maxim při minimálním dopadu na 

celkové množství vyrobeného produktu. 

 Toto téma jsem si zvolil hlavně z důvodu aplikace teoretických znalostí získaných 

během studia a následného nabytí praktických dovedností při aplikaci a řešení reálně 

vzniklého problému, který neřeší pouze naše firma. Dalším důvodem je požadavek budoucích 

zaměstnavatelů a trhu práce na praktické zkušenosti absolventů získané během studia. 

Absolvování praxe a stáží během studia je předpokladem pro získání pracovní pozice již po 

ukončení studia. Diplomová práce byla řešena v rámci projektu SP2019/62 a SP2019/17. 
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2 Popis provozu z pohledu technologického 

2.1 Technologický popis výroby v drátovně 

 V této podkapitole bych rád přiblížil postupy výroby v závodě drátovny. Provoz 

závodu je z určitého pohledu velmi jednoduchý, ale i složitý zároveň. Vstupním i výstupním 

produktem je drát, rozlišnost najdeme v jeho fyzikálních a chemických vlastnostech. 

V jednotlivých bodech těchto podkapitol přiblížím, co je potřeba s drátem provést, aby na 

výstupu splňoval požadované parametry zákazníka. Na obrázku 2.1 níže je znázorněno 

blokové schéma hlavních operací prováděných během výroby. Tyto hlavní operace obsahují 

další postupy, které se budu snažit postupně přiblížit. 

Obr. 2.1 Zjednodušený popis výroby v drátovně 

2.2 Vstupní materiál 

 Vstupním materiálem pro výrobu taženého drátu je válcovaný drát, kruhy 

válcovaného drátu jsou zobrazeny na obrázku 2.2 níže. Výroba taženého drátu vychází 

z válcovaného drátu nejčastěji kruhového průřezu (zřídkakdy se jedná o jiný průřez). 

Válcovaný drát v tomto případě představuje pro výrobu polotovar. Nejmenší průměr 

kruhového drátu, jaký se dá za tepla válcovat je 5 mm, největší bývá 12 mm. Válcované 

průměry nad 12 mm (nejvýše však do 30 mm) se označují jako drát v tom případě, že jsou 

dodávány v navinutých kruzích místo obvyklého rovnání do tyčí. Jiného rozdílu mezi tyčovou 

ocelí a drátem většího rozměru není. Tento drát lze definovat jako hutní výrobek – vývalek o 

průměrech 5 až 30 mm svinutých do svitku o veliké hmotnosti do asi 3000 kg. [1]  
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Obr. 2.2 Nastohované kruhy válcovaného drátu [2] 

Při tváření za studena tažením, dochází působením tahové síly vyvozené tažným 

bubnem a tlakových sil v průvlaku v závislosti na celkovém úběru k růstu meze pevnosti 

v tahu, růstu meze kluzu a pružnosti, a k poklesu plastických vlastností – tažnosti, kontrakce, 

počtu ohybů a krutů. [3] 

 S obsahem uhlíku v oceli roste pevnost válcovaného drátu i pevnost patentovaného 

drátu, a tím také v závislosti na celkovém úběru pevnost taženého drátu a to v souladu 

s principy deformačního zpevnění. Vliv obsahu uhlíku (chemického složení) na vlastnosti 

taženého drátu je přitom ve všech publikacích posuzován obdobně. [3] 

 Podle obsahu uhlíku můžeme válcované dráty rozdělit do dvou hlavních skupin. Drát 

s nízkým obsahem uhlíku (tzv. měkká ocel) a drát s vyšším obsahem uhlíku. Z celkové 

výroby taženého drátu připadá větší část na měkký ocelový drát, ze kterého se táhne 

nepatentovaný drát. Na tento drát se nekladou zvláštní jakostní nároky – požaduje se, aby ve 

válcovaném stavu neměl větší pevnost než 42 kg/mm2 a obsah uhlíku nepřekročil 0,10 %. 

Rozlišuje se však ocel vyrobená způsobem Thomasovým od oceli Martinské, i když oba 

druhy v podstatě odpovídají uvedeným podmínkám. Menší část výroby ocelového drátu 

připadá na dráty z tvrdší oceli s obsahem uhlíku asi od 0,30 do 1,2 %. Rozmezí mezi 0,10 až 

0,30 % se prakticky nevyužívá, protože tažením měkkého drátu se dosahuje konečné pevnosti 

až okolo 100 kg/mm2, kdežto u patentovaného drátu s 0,3 % uhlíku je tato pevnost asi 

průměrnou pevností. Jen tam kde se požaduje u drátu při pevnosti pod 100 kg/mm2 větší 

houževnatost, byl by na místě drát s obsahem uhlíku pod 0,3 %, ale takové případy jsou 

vzácné. Protože u taženého drátu můžeme vlastnosti hotového drátu rozsáhle měnit kombinací 

tváření za studena a tepelného zpracování, snažíme se v drátovnách omezit počet značek 

skladovaného válcovaného drátu na nejmenší míru, a to z důvodů lepšího využití 

skladovacího prostoru, snížení stavu zásob válcovaného drátu a snížení možnosti záměn 

v provozu. [1] 
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2.3 Úprava drátu pro tažení 

Válcovaný drát se nehodí přímo k tažení, protože je pokryt okujemi. Okuje, vzniklé 

ohřevem ingotu a předvalků, a dále mechanicky uhlazované válcováním, jsou směsi 

kysličníku železa. Jsou především velmi tvrdé, takže okujený drát se nemůže zpracovat 

tažením v průvlacích, protože by se průvlaky vydíraly a částice rozdrcených okují by na drátu 

nadělaly rýhy. Stejně se nedá táhnout ani drát, který byl vystaven obyčejnému žíhání. I když 

je charakter okují poněkud jiný (okuje jsou neuhlazené, poněkud pórovité), přesto jsou tak 

tvrdé, že i zde by tažení bylo nemožné. [1] 

2.3.1 Odstraňování okují 

Odokujování ocelového drátu je obecně pochod, při němž jsou pevně ulpělé 

anorganické sloučeniny (okuje) na jeho povrchu vystaveny chemickému, mechanickému, 

tepelnému, po případě kombinovanému působení látek nebo zařízení s cílem vytvořit kovově 

čistý povrch. Okuje na povrchu ocelového válcovaného, případně předtahového, drátu jsou 

tvrdé, křehké, na drátě obtížně tvářitelné, vyznačují se vysokým koeficientem tření, a proto se 

musí před tažením odstranit. [3] 

Chemické odokujování – moření 
Moření oceli, či ocelového drátu, je pochod, při němž jsou okuje vystaveny 

chemickému, mechanickému a tepelnému působení. Při moření se uplatňuje celý soubor 

chemických a transportních dějů. Jednotlivé dílčí děje, které ovlivňují podmínky v místě 

chemické reakce (vnitřní i vnější difúze, přístup aj.), jsou zahrnovány do pojmu transportní 

děje. Chápání pochodu moření prošlo za dobu jeho využívání řadou stádií. Nejprve byl 

pochod moření chápán pouze jako chemický děj, pak jako děj elektrochemický. V současné 

době je moření chápáno jako velice složitý a komplexní pochod. Moření ocelí je z 90 % 

prováděno v kyselině sírové a kyselině chlorovodíkové. [3] 

Mechanické odokujování 
Mechanické odokujování může být aplikováno zejména k povrchovému čištění 

ocelového válcovaného drátu. V praxi se uplatňují dva základní postupy: 

 ohýbání drátu v žilách s následujícím čištěním povrchu od zbytků okují, 

 tryskání drátu v žilách, svitcích nebo ve šroubovici. [3] 
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Odokujování ohýbáním 
Postup odokujování válcovaného drátu ohýbáním přes 

systém dvou nebo více kladek vychází ze základních vlastností 

okují, tj. z jejich křehkosti a malé tažnosti. Bylo zjištěno, že při 

tváření prodlužováním drátu o 3 až 5 % dochází k narušování 

vrstvy okují a jejich praskání, při prodlužování o 12 % 

k odpadávání zbývajících okují z povrchu drátu. Z těchto 

poznatků lze stanovit průměry ohýbacích kladek, které pro 

průměr válcovaného drátu 6 mm jsou 114 – 61 – 44 mm. Použití 

více malých kladek je doprovázeno konstrukčními problémy, 

které omezují průměr odokujovaného drátu hodnotou 5 mm. 

Odokujování na kladkách je provozně nenáročné, jednoduché na 

obsluhu i údržbu. K nevýhodám patří to, že do zařízení musí 

vstupovat suchý drát. Je nutno počítat také s tím, že část okují 

zůstane na povrchu drátu. Z toho vyplývají i aplikační možnosti 

této technologie. Uplatňuje se především při úpravě drátu 

z nízkouhlíkových ocelí do průměru asi 10 mm; v současné době 

se také ve světě rozšiřuje mechanické odokujování drátu z oceli o 

středním a vysokém obsahu uhlíku. [3]  

 

Odokujování tryskáním 
Mechanické odokujování válcovaného drátu tryskáním vychází z křehkosti okují 

vhodného složení a abrazivního účinku sekaného ocelového drátu, litinové drtě nebo 

granulátu, který naráží vysokou rychlostí na povrch drátu. Potřebná energie se tryskacímu 

prostředku uděluje mechanicky nebo pneumaticky. 

K tryskání válcovaného drátu jsou v podstatě aplikovány tři základní postupy: 

 tryskání drátu ve svitcích, 

 tryskání drátu v žilách, 

 tryskání drátu rozvinutého do šroubovice. 

Metací kola s tryskacími prostředky bývají umístěna kolmo nebo rovnoběžně se 

směrem pohybujícího se drátu. Společnými výhodami zařízení pro odokujování tryskáním ve 

Obr. 2.3 Schéma základních 

postupů mechanického 

odokujování [3] 
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srovnání s ohýbáním jsou: větší čistota povrchu, možnost úpravy každé jakosti drátu, menší 

spotřeba průvlaků a maziva. Tryskání má oproti ohýbání nevýhodu ve vyšších pořizovacích i 

zpracovacích nákladech a nárocích na údržbu. [3] 

2.3.2 Dočištění povrchu po odokujení  

Technologie odokujování ohýbáním je doplňována dalším stupněm povrchové 

úpravy. Vedle kartáčování, tlakové vody a tryskání, se také uplatňuje průchod drátu 

ocelovými třískami nebo pilinami. Tímto způsobem lze očistit povrch drátu od asi 95 % okují.  

Nejčastěji se po průchodu drátu odokujovacím zařízením používá pro dočištění drátu 

zařízení smirkovací – detail tohoto zařízení je zobrazen na obrázku 2.4. Toto samostatné 

zařízení se skládá z jednoho nebo více rotujících válců, na kterých je upevněn brusný papír, 

který neustále s vysokými otáčkami rotuje kolem drátu za jeho nepřetržitého tažení. Takto je 

zaručeno kontinuální obrušování povrchu drátu. Brusný papír je papír, nebo podobný 

materiál, opatřený na jedné straně abrazivní vrstvou a je určený k ručnímu nebo 

strojnímu broušení různých povrchů. Kvůli opotřebení se tento papír musí v zařízení 

v pravidelných intervalech vyměňovat, aby se zaručilo kvalitní obroušení celého povrchu 

drátu. 

 
Obr. 2.4 Detail rotačních válců smirkovacího zařízení 

Na takto mechanicky očištěném drátu po průchodu odokujovacím a smirkovacím 

zařízením ulpívá zbytkové množství prachu a jemných nečistot vzniklých při broušení 

povrchu drátu. Dále se drát podrobuje vodnímu oplachu. Cílem oplachování povrchu 

ocelového drátu po mechanickém odstraňování okují je zajistit dokonalou čistotu povrchu, 
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který je potřebný pro další navazující povrchové úpravy. Drát je oplachován horkou vodou, 

zahřátou na cca 80 °C. Tímto způsobem se nečistoty navážou na vodu a dále ulpívají na 

filtrační tkanině. Takto upravený povrch drátu je připraven pro poslední krok před-úpravy 

drátu, kterou je nanášení nosiče maziva. 

2.3.3 Nosič maziva 

Po vodním oplachu se na ocelový drát určený k tažení nanášejí různé druhy nosičů 

maziva, které ve spojení s mazivem významně zlepšují proces tažení a povrch taženého drátu. 

Ideální nosič maziva musí zajistit tyto požadavky: 

 dobrou tvářitelnost drátu, 

 pevnou vazbu s kovem, 

 vysokou odolnost proti tlaku a teplotě, 

 dobrý náběr maziva, 

 odolnost proti chemické reakci s mazivem, 

 rovnoměrnou vrstvu povlaku na povrchu drátu po tažení. 

K základním druhům nosičů maziv pro tažení uhlíkového ocelového drátu patří: 

vápno, borax, fosfát, případně měď a zinek. Vápno a borax jsou nosiče maziva s mechanickou 

přilnavostí k povrchu drátu, fosfát je nosičem maziva s mechanickou vazbou s kovem, která je 

v porovnání s mechanickou přilnavostí k povrchu drátu, výrazně vyšší. Kovové povlaky – 

měď a zinek – jsou aplikovány zejména v případech, kdy kromě funkce nosiče maziva splňují 

také požadavky na vzhled povrchu, ochranu proti korozi (zinek), nebo pro další účely použití: 

například měď při výrobě drátu ke svařování v ochranné atmosféře CO2. [3] 

Nejvýznamnějším a zároveň nejpoužívanějším nosičem maziva je boraxování. Dále 

proto lehce přiblížím pouze tento druh úpravy. Povrchová úprava drátu boraxováním je 

používaná při výrobě drátu z uhlíkových ocelí buď samostatně, anebo ve spojení 

s fosfátováním. Boraxová vrstva, vytvořená obdobně jako při vápnění ponorem drátu do 

horkého boraxu s následným sušením, je v porovnání s vrstvou vápna souvislejší, pevnější a 

aktivnější k používaným mazivům. Boraxování je cenově dražší než vápnění, ale je levnější 

než fosfátování. K vytvoření boraxovacích lázní jsou aplikovány tři druhy boraxu – 

tetraboritanu sodného: bezvodý, pentahydrát a dekahydrát. V závislosti na účelu použití jsou 

používány lázně s boraxem o koncentraci 50 až 300 g Na2B4O7. 10H2O na litr roztoku při 
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teplotách 60 až 85 °C. Doporučována vrstva boraxu (Na2B4O7 . 5H2O) na povrchu 

válcovaného ocelového drátu průměru 6,5 mm je v závislosti na požadovaném úběru 0,5 až 3 

g.m-2. Ohřev lázně se provádí nepřímo – topnými tělesy umístěnými ve vaně. V odborné 

literatuře převládá názor, že nejvhodnější k tažení je pentahydrát, který se na povrchu 

vylučuje při teplotách 60 až 85 °C. Pentahydrát však při relativní vlhkosti vzduchu nad 58 % 

přijímá vodu a v důsledku toho vytváří na povrchu nepoužitelný boraxový povlak ve formě 

dekahydrátu. [3] 

Výhody boraxování oproti vápnění lze shrnout takto: 

 boraxovaný drát je možno skladovat podstatně delší dobu bez nebezpečí rezivění, 

 boraxovaný a tažený drát je méně náchylný k rezivění, 

 tažírny, které zpracovávají boraxovaný drát, jsou výrazně čistší, 

 přítomnost boraxu je při svařování drátu žádoucí, protože má vlastnosti tavidla (oproti 

tomu vápno je nutno před svařováním drátu odstranit), 

 povlak boraxu má částečně mazací schopnost. 

2.3.4 Sušení 

Závěrečnou operací přípravy povrchu drátu pro tažení je obvykle sušení. Účelem 

sušení je: 

 odstranit vlhkost z povrchu drátu, a tím zamezit následnému rezivění povrchu drátu, 

 odstranit vodík nedifundovaný do povrchu ocelového drátu při moření (odstranit 

vodíkovou křehkost). 

K sušení jsou používány různé typy a konstrukce zařízení s přímým nebo nepřímým 

ohřevem. Provádí se v sušících komorách, obvykle zařazených do mořící a úpravárenské 

linky. Nejčastěji se suší proudem horkého vzduchu dmýchaného přes různé typy ohřívačů při 

teplotě asi 200 °C po dobu 5 až 10 minut, ale také například při odstraňování vodíku 

z povrchu ocelového drátu 15 až 30 minut. Ve starších mořírnách osychá ocelový drát často 

akumulovaným teplem po vápnění. [3] 

Dalším způsobem je sušení v horkovzdušných sušičkách. Sušičku si můžeme 

představit zjednodušeně jako horkovzdušnou pistoli s větším výkonem. Vstupem do zařízení 

je okolní vzduch, který se vhání pomocí ventilátoru nebo dmychadla do potrubí válcového 

tvaru. V tomto potrubí je obvykle umístěna elektricky napájena spirála, která okolní vzduch 
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ohřeje na vysokou teplotu (cca 330 °C) a výstup z potrubí je přiveden těsně k povrchu 

taženého drátu, který se tímto způsobem kontinuálně vysušuje.  

2.4 Tažení drátu za studena 

2.4.1 Princip tažení 

Tváření ocelového drátu za studena tažením je charakterizováno plastickou 

deformací probíhající průchodem drátu kuželovým otvorem (průvlakem), přičemž dochází 

k prodloužení drátu ve směru hlavního působícího napětí a zmenšování plochy příčného 

průřezu tvářeného drátu za současného zvyšování pevnosti, meze pružnosti a průtažnosti, 

tvrdosti a snižování jeho plastických vlastností, ku příkladu prodloužení a zúžení. Plastická 

deformace při tažení drátu probíhá za takových teplot, při nichž tvářením vyvolané zpevnění 

drátu zůstává zachováno. [3] 

2.4.2 Rozbor deformace 

Průvlaky pro tažení drátu mají základní tvar (jak je znázorněno na obrázku 2.5). 

Kuželovitá část průvlaku přechází v krátkou válcovitou pracovní část, která má kalibrační 

funkci a upravuje přesné rozměry taženého výrobku. 

 
Obr. 2.5 Části tvrdokovového průvlaku (vlevo) a podstata tažení v průvlaku (vpravo) [3] 
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Vstupní materiál o průměru d0 se účinkem tažné síly F protahuje průvlakem, jehož 

průměr d1 určuje rozměr drátu po tažení. Na kuželovitém povrchu taženého drátu působí 

v pásmu deformace elementární normálné tlaky dN a elementární třecí síly dT = µ dN. Tyto 

síly jsou rozhodující pro celkový stav napjatosti v pásmu deformace. Normálné tlaky a třecí 

síly ve válcovité části průvlaku jsou podstatně menší a nemají vliv na průběh deformace ve 

vlastním deformačním pásmu. Na libovolný příčný element materiálu v pásmu deformace, 

který má nekonečně malou tloušťku dx, působí na kuželovitém povrchu normálové napětí σn a 

tečné napětí τ = µ σn. V příčných řezech působí podélné tahové napětí σ1 a (σ1 + d σ1), které 

není v příčném průřezu rozděleno rovnoměrně. Další napětí působí v obvodovém směru – jde 

o tlakové napětí σ0. [3] 

2.4.3 Ohřev drátu při tažení 

Teplo, které vzniká při tažení drátu je adekvátní zejména práci potřebné k plastické 

deformaci a práci pro překonání tření při průchodu drátu, která po překročení určité hodnoty 

negativně ovlivňuje jeho vlastnosti. Výzkumy ukázaly, že při tažení přechází do drátu 90 % 

(i více) vyvinutého tepla a do tažného nástroje asi 10 % vyvinutého tepla. Teplo, které se 

vyvine v nástroji i drátu, musí být odvedeno u nástroje nejčastěji vodou, u drátu přes tažný 

buben vodou a při větších rychlostech tažení také přímým chlazením drátu vzduchem nebo 

vodou. Vzhledem k uvedenému vývinu tepla vzniká na styčné ploše „drát-průvlak“ takzvaná 

hraniční teplota povrchu drátu, která se po průchodu drátu průvlakem po celém průřezu drátu 

ustálí na takzvané vyrovnávací teplotě. Tato vyrovnávací teplota ovlivňuje vlastnosti taženého 

drátu a je pro práci tažení směrodatná. Při tažení drátu dané jakosti s ustálenými hodnotami 

koeficientu tření µ, střední meze pevnosti v tahu Rms a logaritmické deformace ε je hraniční 

teplota drátu funkcí rychlosti. [3] 

 � = �√� [°C] (2.1) 

2.4.4 Zařízení k tažení drátu – drátotahy 

K tváření ocelového drátu za studena tažením jsou používány různé typy a 

konstrukce drátotahů. Dnes se s přihlédnutím k celkovému počtu tahů, hlavním konstrukčním 

znakům a celkovému uspořádání vyrábějí: 
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 jednoduché drátotahy, 

 vícenásobné drátotahy. 

Vícenásobné drátotahy (také vícetahové drátotahy) jsou v souladu se základními 

principy tažení rozděleny do čtyř skupin na: 

1. akumulační bezskluzové drátotahy, 

2. přímotažné bezskluzové drátotahy, 

3. bezskluzové drátotahy s bubny (kotouči) s klínovou drážkou, 

4. drátotahy pracující se skluzem. 

Akumulační drátotahy pracují bez skluzu s velkou zásobou drátu na bubnech za 

sucha, přímotažné stroje bez skluzu pracují s malou, popřípadě větší zásobou drátu na 

bubnech za sucha, drátotahy s kotouči s klínovou drážkou pracují bez skluzu a bez zásoby 

drátu na kotouči za sucha a drátotahy se skluzem jsou určeny k tažení drátu za mokra. [3] 

Vzhledem k praxi ze zaměstnání, dále popíšu pouze jeden typ drátotahu, který se 

používá pro tažení drátu v naší firmě. Jedná se o drátotahy určené pro tažení za sucha, 

vícenásobné, přímotažné se šikmými bubny. Na obrázku níže (Obr. 2.6) je znázorněný princip 

vedení drátu na výše uvedeném typu drátotahu.  

 
Obr. 2.6 Princip vedení drátu na vícenásobném přímotažném drátotahu se šikmými bubny, 1 – 

drát,  2 – skříňka s průvlakem, 3 – tažný buben, 4 – převáděcí kladka [3] 

U přímotažných drátotahu je poměr průtažné rychlosti drátu a obvodové rychlosti 

tažného bubnu roven 1. Tento vztah je zajištěn automatickou regulací otáček tažného bubnu. 

Na každém tažném bubnu musí být při tažení nejméně tolik závitu drátu, aby byla třením 

dosažena potřebná tažná síla. Ke zvýšení účinnosti chlazení jsou v současné době 

konstruovány tažné bubny pro větší počet závitů drátu. K progresivním přímotažným 

drátotahům patří stroje se stupňovitými kotouči, anebo stroje s tabulovým uspořádáním 

tažných kotoučů. [3] 
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Požadavky na vlastnosti drátotahů 
Tažení tvrdého ocelového nepatentovaného drátu o obsahu uhlíku do 0,25 % 

průměrů 0,1 až 4,0 mm v rozmezí pevnosti v tahu asi 500 až 1200 MPa a ocelového 

patentovaného drátu o obsahu uhlíku 0,3 až 1,0 % průměru 0,1 až 8,0 mm s mezí pevnosti 

v tahu 1200 až 3300 MPa je zabezpečováno převážně na vícenásobných drátotazích a tažení 

tvrdého ocelového nepatentovaného drátu o průměrech nad 4,0 mm na jednoduchých (jedno- 

a dvoutahových) drátotazích různých typů a konstrukcí. 

Výrobci i uživatelé drátotahů zaměřují pozornost na vývoj a použití drátotahů 

nejvhodnějších technickoekonomických parametrů, a to na: 

 zabezpečování požadované jakosti taženého drátu, 

 zvýšení kapacity strojů, 

 zajištění vysoké provozní spolehlivosti drátotahů, 

 zabezpečení požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků při práci, 

 jednoduchou obsluhu a kontrolu strojů, 

 zvýšení produktivity práce a snížení provozních nákladů při tažení. 

Drátotah Mario Frigerio 

Obr. 2.7 Fotografie drátotažné linky: viditelné šikmé tažné bubny a skříňky s průvlakem.  
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 Drátotažná linka společnosti MFL Group je strojní celek sloužící pro tažení a výrobu 

drátu za studena. Jedná se o čtrnáctitahový drátotah s instalovanými šikmými tažnými bubny. 

Detail zobrazující bubny stroje je viditelný na obrázku 2.7. V popředí pod zvednutými 

bezpečnostními kryty vidíme jednotlivé tažné bubny drátotáhu společně s jejich skříňkami pro 

umístění průvlaku. Z této fotografie není patrné vedení drátu, jelikož v této chvíli probíhala 

příprava výroby. V zadní části se nachází důležitý první válec, jenž se výrazně odlišuje od 

ostatních svou velikostí a to proto, že musí zajistit vstup největšího průměru drátu do stroje. 

Před tímto prvním válcem, jež je zakrytý oranžovým krytem viditelným v levém horním rohu 

obrázku 2.7, se nacházejí pouze technologické celky pro předúpravu válcovaného drátu. 

V tomto případě se jedná v následujícím pořadí o: mechanické odokujení („odokujovač“), 

dočištění pomocí smirkovacího zařízení („smirkovač“), horký oplach, nosič maziva – 

boraxování a horkovzdušnou sušičku. Tyto celky upravují drát pro vstup na první válec 

drátotahu a jednotlivá zařízení jsou popsána v kapitolách výše. Samotné odvíjení válcovaného 

drátu je zajišťováno statickým odvíjedlem, na který se svitek vážící okolo 2-3 tun nasadí 

pomocí vysokozdvižného vozíku. Následně se svaří pomocí svářečky, aby bylo možné zajistit 

nepřetržitý průchod drátu linkou. Zastavení je pak způsobeno pouze přestávkami pro kontrolu 

rozměrů během výroby, údržbou linky, nebo v případě poruchy. Na výstupu z drátotažné 

linky je polotovar ve formě drátu menšího průměru navinut na cívku vážící cca 1,5 tuny, která 

dále pokračuje v procesu výroby na část povrchové úpravy. 

 Z pohledu elektrických poměrů je drátotah rozdělený na část, která se vyskytuje na 

provoze a část, která se nachází v rozvodně nízkého napětí. Na provoze se v předpravě 

využívá hlavně točivých strojů (motorů), které zaručují chod čerpadel, dmychadel a rotačních 

části. Dále se zde využívají topná tělesa, která zajišťují ohřev vzduchu pro dmychadla a 

topení lázně nosiče maziva (boraxování). Co se týče drátotážne linky samotné, tak každý 

tažný válec má instalovaný svůj pohon pomocí asynchronního motoru. Tyto motory jsou 

jedny z nejvýkonnějších strojů v továrně (výkonu cca 50 kW), protože musí zajistit 

dostatečnou sílu pro tažení drátu. Na motoru je dále instalovaný snímač otáček a přídavné 

chlazení v podobě ventilátoru. Tyto stroje jsou umístěny přímo na provoze a je třeba dbát na 

zvýšenou pozornost při jejich provozu a údržbě. V rozvodně nízkého napětí má linka svoji 

skupinu rozvodných skříni, do které jsou přivedeny všechny stroje a snímače zmíněny výše. 

Ve skříních je realizováno jištění a ochrana daných prvků a taky řídící logika celé linky 

pomocí programovatelného logického automatu (PLC) firmy Siemens. Otáčky motoru jsou 
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řízeny pomocí frekvenčních měničů, jež požadovanou hodnotu pro regulaci získávají ze 

snímačů otáček. Celá skupina je opatřena vlastním nepřímým chlazením opět ve formě 

instalovaných ventilátoru, hlavním vypínačem a zabudovaným analyzátorem sítě.  

2.5 Chemická úprava drátu 

Vzhledem k tomu, že se moje práce orientuje na praktické řešení pro konkrétní 

případ energetického okruhu drátovny, se dále budu věnovat pouze pochodům používaným 

v naší firmě. Tyto aplikace přiblížím, aby čtenář získal představu o náročnosti 

technologického procesu. 

 
2.5.1 Tepelné zpracování ocelového drátu 

Tepelné zpracování má v procesu výroby ocelového taženého drátu podstatný 

význam. Zabezpečuje zpracovatelnost válcovaného drátu až do fáze hotového výrobku, a se 

zřetelem na chemické složení použité oceli a tváření za studena zajišťuje výrobek 

požadovaných vlastností. Kombinací jakosti oceli, tažení a tepelného zpracování ocelového 

drátu se v širokých mezích mění vlastnosti hotového drátu, a to podle potřeby a požadavků 

pro jeho další použití. Při výrobě taženého ocelového drátu se uplatňují tyto druhy tepelného 

zpracování: žíhání, patentování, řízené ochlazování válcovaného drátu, kalení, popouštění, 

zušlechťování a tzv. stabilizace. Největší význam pak mají: 

 žíhání ocelového nepatentovaného a patentovaného drátu, 

 patentování ocelového drátu o středním a vysokém obsahu uhlíku, 

 řízené ochlazování ocelového válcovaného drátu. [4] 

2.5.2 Patentování ocelového drátu 

Patentování ocelového drátu je zvláštním případem izotermického zušlechťování. 

Austenizovaný drát získává průchodem olověnou lázní o teplotě 500 až 550 °C velmi 

houževnatou a pevnou strukturu směsi jemného perlitu a bainitu. Ta umožňuje značné 

redukce průřezu při dalším tažení. 

Patentování je používáno pro vstupní tepelné zpracování válcovaného drátu anebo 

mezioperační tepelné zpracování předtahového drátu z oceli o obsahu uhlíku 0,3 až 1,0 %. 



Popis provozu z pohledu technologického  

 

15 
 

Dosavadní vývoj patentování možno posuzovat ze dvou hledisek: 

 z hlediska rozvoje klasického způsobu patentování, 

 z hlediska rozvoje jiných systému tepelného zpracování s obdobným účinkem. 

Rozvoj klasického způsobu patentování je zaměřen zejména na patentování do olova, 

ale také na patentování do soli, patentování stlačeným vzduchem, patentování ve fluidním loži 

a podobně. 

Rozvoj jiných systému tepelného zpracování s obdobným účinkem jako patentování 

je orientován na řízené ochlazování válcovaného drátu, například systémem Steplmor, 

Schloemann, MDS (Mannesmann – Demag – Sack), systémem EDC (Esy Drawing 

Continuous) vyvinutý firmou SKF Steel v Bofӧrs ve Švédsku nebo systémem KKP (Kobe 

Kakogawa Patenting) firmy Kobe Kakogawa z Japonska. 

Vlastnostmi drátu po patentování jsou však považovány za lepší, a to nejen 

v absolutních hodnotách, ale i v rovnoměrnosti těchto hodnot. [4] 

2.5.3 Austenitizační ohřev  

V minulém století intuitivně zavedený proces tzv. patentování, je tepelné zpracování, 

obsahující austenitizaci a perlitickou přeměnu austenitu. Jemně lamelární perlit, vznikající 

rozpadem podchlazeného austenitu při teplotách okolo 550 °C, má pozoruhodné vlastnosti: 

odolává morfologickým změnám až do teplot přes 600 °C, při výchozí pevnosti až do 1300 

MPa je drát z uhlíkové oceli s touto strukturou tažitelný celkovým plošným úběrem přes 

90 %, přičemž dochází k deformačnímu zpevnění i více než na dvojnásobek výchozí pevnosti, 

při vysokém úběru má ještě výborné plastické vlastnosti. Je tomu tak proto, že deformační 

zpevnění perlitu se týká především feritických lamel s jejich omezenou délkou skluzových 

drah, ale na druhé straně je díky specifickým podmínkám deformace při tažení v průvlaku a 

malé tloušťce cementitických lamel v perlitu (10 až 20 nm) umožněno i tváření jinak 

mimořádně křehkého karbidu. [4] 

Pro tyto své vlastnosti zůstává jemně lamelární perlit standardní strukturou pro tažení 

uhlíkových ocelí s obsahem od cca 0,3 do 1,0 % uhlíku. [4] 

Za této situace se pozornost metalurgů obrací k řešení problému, jak tohoto stavu 

dosáhnout u různých průměru drátu s různým chemickým složením oceli a pro různý výchozí 

strukturní stav materiálu. Na austenitizační ohřev se obvykle kladou tyto požadavky: dosažení 
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homogenizovaného austenitu s rozpuštěnými karbidy, dosažení určité velikosti 

austenitizačního zrna, neoduhličený a nezokujený povrch. [4] 

2.5.4 Pokovování ocelového drátu 

Ocelový drát je často zákazníky požadován ve stavu odolném proti korozi, a to i 

v případech, kdy se jedná o polotovar. Tento požadavek je v souladu se snahami zabránit 

ekonomickým a ekologickým ztrátám způsobeným korozí, které jsou v průmyslových zemích 

odhadovány na 1 až 4 % společenského produktu ročně. V bývalém Československu byly 

náklady na povrchovou úpravu a škody, které ročně způsobuje koroze kovů 

elektrotechnických zařízení, odhadovány na 15 mld. Kč. Následné škody způsobené 

zastavením proudu, omezením výroby či dodávek energií a haváriemi, jež spadají na vrub 

koroze, jsou zřejmě daleko vyšší. [4] 

Drátovenský průmysl má při dodávkách ocelových drátů odolných proti korozi 

v podstatě tři možnosti: 

 opatřit povrch drátu kovovým povlakem, 

 vytvořit na povrchu drátu povlak organický nebo anorganický, 

 vyrobit drát z koroziodolné legované oceli. 

Nejpropracovanějším, dlouholetou praxí ověřeným a nejrozšířenějším způsobem 

ochrany ocelového drátu proti korozi je pokovování, konkrétně zinkování. [4] 

Dráty vyráběné firmou Kern s.r.o jsou dodávané pro automobilový průmysl, 

konkrétněji pro výrobu patních lan v pneumatikách. Tyto patní lana zajišťují kontakt 

s ráfkem. Pro tyto účely se drát upravuje tenkou vrstvou pobronzování. Tato vrstva zaručuje 

kvalitnější držení drátu po zapečení do gumy pneumatiky. 

2.5.5 Koroze ocelového drátu  

Obecně je koroze kovů samovolný proces rozrušování kovových materiálů 

následkem jejich chemických nebo elektrochemických reakcí s okolním agresivním 

prostředím. 

V závislosti na typu reakce pak hovoříme o: 

a) elektrochemické korozi, která probíhá v elektricky vodivých prostředcích vodných roztoků 

soli, v kyselinách a louzích, tedy v elektrolytech, 
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b) chemické korozi, která probíhá v elektricky nevodivých prostředích, například v plynech a  

neelektrolytech. 

Ocelové dráty a výrobky z ocelových drátů jsou nejčastěji napadány atmosférickou 

korozí. Agresivita atmosféry a vliv jejích složek jsou například specifikovány v ČSN 03 8203. 

Podle této normy je agresivita atmosféry rozdělena do pěti stupňů. Ve středoevropských 

podmínkách je určována především dobou ovlhčení povrchu a koncentrací stimulátoru koroze 

– SO2. 

Při protikorozní ochraně nelegovaného drátu jsou na jeho povrch nanášeny buď 

kovy, které jsou v potenciálové řadě kovů ušlechtilejší než železo (ocel) a nejsou tak náchylné 

na korozi (jako měď, cín a podobně), nebo kovy které jsou sice méně ušlechtilé než železo 

(například zinek, hliník), ale na povrchu oceli vytváří nepropustnou a korozí odolnou oxidační 

vrstvu. [4] 

2.5.6 Pobronzování/mědění povrchu drátu 

Měď je načervenalý kov o hustotě 8,95 g.cm-3 a bodu tání 1084 °C. Má po stříbře 

nejlepší elektrickou i tepelnou vodivost, je nemagnetická. Podle elektrochemické řady napětí 

je v porovnání s železem ušlechtilejší a při malých tloušťkách zabezpečuje nepatrnou ochranu 

ocelového drátu před rezivěním. 

Mědění se provádí dvěma způsoby: 

 elektrochemickým postupem, 

 elektrolytickým postupem. 

Postup elektrochemického mědění bez vnějšího zdroje proudu je aplikován pro kovy 

méně ušlechtilé než měď namáčením do roztoku síranu měďnatého. Tento postup je 

v tažírnách aplikován při hromadné výrobě ocelového drátu. Povlak mědi slouží jako nosič 

maziva. Je používán také při tažení holého drátu za mokra a při výrobě svařovacího CO2 

drátu. U CO2 drátu zabezpečuje povlak mědi (asi 3 g.cm-3) ve svařovacím agregátu lepší 

průchod proudu. [4] 

Elektrolytický postup může být na rozdíl od elektrochemického postupu aplikován 

také s kovy, které jsou ve vztahu k železu méně ušlechtilé. Je to dáno tím, že je tok elektronů 

řízen vnějším zdrojem elektrického proudu. 
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Průběžné elektrolytické mědění ocelového drátu využívá známých 

elektrochemických účinku stejnosměrného proudu ve vhodných elektrolytech kyselého nebo 

zásaditého typu. 

Drát, který prochází elektrolytem je katodou. Při vstupu drátu do lázně a výstupu 

z lázně prochází drát bronzovými kladkami, ponorné kladky v lázni jsou z porcelánu. 

V elektrolytu jsou ponořeny měděné anody. Drát (katoda), elektrolyt a měděné anody vytváří 

spolu se zdrojem stejnosměrného proudu uzavřený systém. Zapojením proudu jsou 

z měděných anod odváděny elektrony. Anoda se nabíjí kladně, měďnaté ionty mědi redukují a 

kovová měď se vylučuje a vytváří povlak. 

Reakce na anodě je:  Cu →  Cu++  + 2e-. 

Reakce na katodě je:  Cu++  +  2e-  →  Cu0. 

 Při tomto postupu nepřichází (na rozdíl od bezproudového mědění) do roztoku 

železo. Proces mědění není ukončen, pokud celý povrch drátu není pokryt mědí, další 

nanášení mědi může probíhat neomezeně dlouho. Koncentrace měďnatých iontů zůstává 

v elektrolytu konstantní, měďnatá anoda proto musí do roztoku stále uvolňovat Cu ionty, a tak 

se postupně spotřebovává. 

 Elektrolytické mědění je z řady elektrolytických postupů pokovování relativně 

nejjednodušší a proces mědění je výrazně rychlý. 

 Při elektrolytickém mědění jsou používány zejména komplexní kyanidové 

elektrolyty. Zvláštností komplexních solí je to, že mají relativně malý stupeň disociace, takže 

je vylučování mědi brzděno. Tím vzniká na povrchu drátu kompaktní povlak Cu. Při práci 

s kyselými elektrolyty je koncentrace iontů tak vysoká, že proces mědění, probíhá příliš 

rychle a vytvářený povlak je houbovitý. 

 U kyanidových lázní lze v porovnání s kyselými lázněmi pracovat s menší 

proudovou hustotou a menším proudovým využitím. 

 K zabezpečení vysokých náběrů mědi na drátě lze také aplikovat nejdříve 

elektrolytické mědění v kyanidové lázni a následně v kyselé lázni. Dále lze použít postup, při 

kterém, drát prochází elektrolytickou lázní opakovaně. [4] 
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2.6 Výstupní produkt: pobronzovaný drát 

2.6.1 Zkoušení ocelového drátu 

Zkoušení je při výrobě ocelového drátu zaměřeno na: 

 vstupní kontrolu jakosti válcovaného drátu, 

 mezioperační kontrolu jakosti drátu v průběhu procesu výroby, 

 výstupní kontrolu jakosti drátu. 

Tato třístupňová, pravidelná a systematická kontrola jakosti výchozího materiálu, 

polovýrobku a hotového výrobku vytváří podmínky pro zajištění vysoké jakosti drátu, a to 

v souladu s přísnými požadavky odběratelů, které jsou stanoveny v příslušných normách a 

předpisech. Pravidelným zkoušením jakosti zpracovávaného materiálu lze včas rozpoznat a 

odstranit vady, které se objevují v procesu výroby drátu tak, aby byla zajištěna vysoká, 

neměnící se jakost výrobku. 

Ke stanovení vlastností drátu jsou aplikovány tyto druhy zkoušek: 

 zkoušky ke stanovení mechanických vlastnosti drátu, 

 zkoušky ke stanovení technologických vlastností drátu, 

 zkoušky ke stanovení chemického složení materiálu, 

 metalografické, fyzikální a fyzikálně chemické zkoušky. 

Pro hodnocení vlastností ocelového drátu má rozhodující význam souhrn vlastností, 

které označujeme jako vlastnosti mechanické. Lze jimi vyjádřit číselně chování materiálu za 

působení vnějších sil. 

Podle způsobu působení síly na zkušební tělesa lze tyto zkoušky dále dělit na statické 

a dynamické. Zkoušení zpravidla probíhá za teploty okolí (20°C), výjimečně při jiných 

teplotách. 

Mezi nejčastěji používané zkoušky potřebné pro stanovení vlastností drátu z oceli 

třídy 11 a 12 řadíme: 

 statickou zkoušku tahem, 

 zkoušku střídavým ohýbáním, 

 zkoušku krutem, 

 zkoušky vlastnosti naneseného povlaku (množství mědi, rovnoměrnost a přilnavost 

povlaku). 
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2.6.2 Sortiment vyráběných drátu firmou Kern s.r.o. 

Pneudráty – ocelové pobronzované dráty určené pro výrobu pneumatik. Široký 

sortiment pneudrátů firmy Kern s.r.o. je určen pro výrobce pneumatik na osobní automobily, 

zemědělské stroje a vysokozdvižné vozíky. Způsob balení je zobrazen na obrázku 2.8. Vlevo 

jsou zobrazeny svitky typu Z2, hmotnost svitku cca 450 kg, na paletě jsou uloženy dva svitky. 

Vpravo jsou viditelné tři kusy cívek v kovovém stojanu, hmotnost drátu na cívce je rozdílná 

podle druhu cívky B 900 nebo B 1150 (450 nebo 500 kg). 

 
Obr. 2.8 Způsob balení hotového produktu připraveného pro odběratele.  

Hadicové dráty – ocelové pobronzované, popřípadě poměděné dráty určené pro 

výrobu průmyslových a hadicových systémů. 

Vysokouhlíkaté ocelové dráty – tyto dráty jsou určené pro výrobu lan, pružin a 

další aplikace, které vyžadují dráty o vysokých pevnostech. Mezi tyto dráty patří holé lanové 

dráty průměru 1,0-2,2 mm, třídy pevnosti 1570, 1770, 1960 MPa. 

Nízkouhlíkaté ocelové dráty – určené pro automobilový, stavební a strojní průmysl. 

Z hlediska povrchové úpravy je drát holý, před tažením boraxovaný, o průměru 1,0-3,8 mm 

s pevností minimálně 700 MPa a maximálně 1400 MPa. 

Parametry drátu jsou přizpůsobovány požadavkům a potřebám jednotlivých 

zákazníků. 

 

 



Identifikace kritických míst z pohledu toků energií  

 

21 
 

3 Identifikace kritických míst z pohledu toků energií 

3.1 Úvod problematiky energetického odběru 

 Odběr elektrické energie provozovatelem z rozvodného zařízení dodavatele podléhá 

mnoha technickým, provozním, ale také ekonomickým pravidlům. Kromě běžně vnímaného 

odběru množství činné elektrické energie (kW.h) je jedním z takových pravidel i smluvně 

určená maximální hodnota odebíraného příkonu (kW) za sledovaný časový úsek. Nutnost 

regulace odebíraného výkonu vyplývá z problematiky známých „energetických špiček“, které 

zásadním způsobem ovlivňují kvalitativní parametry dodávky elektřiny a stabilitu provozu 

distribuční sítě. [5]  

V průmyslových podnicích představujících možný větší odběr příkonu je obvykle 

z provozních důvodů sledovaný časový úsek stanoven na 15 minut – ¼ hodinu. ¼ Hodinovým 

(technickým) maximem (¼ max.) se tedy rozumí hodnota průměrného čtvrthodinového 

elektrického příkonu, kterou smí odběratel za sledovaný časový úsek nejvýše odebrat. 

Tato hodnota je stanovena i smluvně, dodavatelem je režim ¼ max. sledován a 

překročení smluvního limitu je dodavatelem penalizováno. Každý provozovatel se proto snaží 

smluvní hodnotu nepřekračovat, a to buď vhodným rozložením energetické náročnosti 

spotřeby (někdy i za cenu negativních zásahů do výrobního procesu – snížením současného 

výkonového odběru, tzn. násilným vypínáním spotřebičů, strojů), nebo instalací vhodných 

regulačních prvků – regulátorů ¼ hodinového maxima. [5]  

Smyslem využití regulátorů ¼ hodinového maxima je omezení výkonových špiček, a 

tím samozřejmě snížení sjednávaného technického, resp. ¼ max., s důsledkem nižších 

měsíčních poplatků za elektrickou energii. Snížení špiček je realizováno automaticky s tím, že 

práce násilně pozastavená a odebíraná spotřebiči v kritické ¼ hodině je nahrazena a využita 

ve ¼ hodině, která není energeticky náročná. Tím nedochází ke ztrátám ve výrobě a zároveň 

dochází k nemalým trvalým finančním úsporám v nákladech vynaložených na odběr 

elektrické energie. [5]  

Dodavatel dříve měřil ¼ hodinové intervaly převážně spínacími hodinami. Dokonce 

ani to ne – ještě v osmdesátých letech bylo v leckterých průmyslových podnicích ¼ max. 

analogově nastaveno červenou šipkou na stupnici ¼ max. hlavního elektroměru a běda 

energetikovi, jemuž měřič ¼ max. dotlačil posuvný ukazatel za tuto hranici! Proto v nedávné 



Identifikace kritických míst z pohledu toků energií  

 

22 
 

minulosti, kdy nebyly k dispozici regulátory ¼ max., byla regulace spotřeby elektrické 

energie prováděna v podstatě vypínáním a zapínáním spotřebičů. 

 V další části práce si shrneme charakteristiky problematických míst z pohledu toku 

elektrické energie a určíme, která místa jsou z tohoto pohledu zajímavá. Tyto úvahy by měly 

vést k vhodnému nastavení a použití regulačního přípravku popisovaného v kapitole 5. [5]  

3.2 Elektrické stroje a přístroje v prostředí drátovny 

V prostředí drátovny se vyskytuje mnoho spotřebičů elektrické energie. Jelikož se 

dráty pořád odvíjí a navíjí na cívky různého druhu, asi 80 % strojů instalovaných na výrobním 

zařízení jsou elektrické motory. Mezi další významnou část patří pneumatické motory (písty), 

sloužící především pro uchycení cívek do odvíjecího nebo navíjecího zařízení. Tyto 

pneumatické akční členy pro nás nejsou dále zajímavé, protože jako napájecí médium 

využívají stlačený vzduch. Pro naše úvahy budou naopak důležité z hlediska spotřeby 

elektrické energie kompresory, které tento stlačený vzduch vyrábějí. Dále nevyjímaje motory 

ze strojů, které můžeme lokalizovat na výrobním zařízení, přímo v prostředí výrobních linek 

patří hlavně: čerpadla, dmychadla, topidla a usměrňovače. Jak už bylo zmíněno, jsou dále 

v podniku potřeba kompresory a transformátory – tyto stroje zaručují úpravu elektrické 

energie pro další použití. Na závěr je třeba zmínit taky přístroje, které jsou instalovány 

v rozvaděčích jednotlivých strojních zařízení, které byly zmíněny výše (například drátotahy, 

nebo zařízení předúpravy válcovaného drátu). Mezi tyto přístroje patří jističe, pojistky, 

stykače, relé, spouštěče motorů, řídicí systémy (PLC) a frekvenční měniče. Rozvaděče jsou 

instalovány v rozvodnách z hlediska příslušných předpisů. V dalších podkapitolách se budu 

krátce věnovat jednotlivým používaným druhům strojů a přístrojů.     
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3.2.1 Asynchronní motory 

 
Obr. 3.1 Řez trojfázovým asynchronním motorem [6] 

Tyto stroje se používají všude tam, kde potřebujeme vytvořit rotační pohyb. 

V prostředí drátovny se jedná hlavně o pohony odvíjecích a navíjecích zařízení a o pohony 

jednotlivých válců drátotažných linek. Většinou se jedná o stroje menších a středních výkonů 

v řádech jednotek a desítek kilowatů. 

Asynchronní motory se skládají ze dvou základních částí. První části je stator 

obsahující vinutí z mědi, které může být třífázové nebo jednofázové (hlavní a pomocné 

vinutí). Vinutí se ukládají do statorového paketu elektrotechnických plechů, který je nalisován 

do kostry motoru. Vodiče v drážkách jsou lakované nebo smaltované a musí být izolovány od 

statorových plechů. Plechy jsou mezi sebou taky izolovány. Kostra je vyrobena z hliníku nebo 

litiny a má na svém povrchu žebrování sloužící k ochlazování stroje během provozu. Na 

přední a zadní straně motoru se nachází ložiskové štíty, ve kterých jsou uložena ložiska. 

Spodní část kostry obsahuje patky k přichycení stroje. S ohledem na použití motoru může 

obsahovat přírubu. Statorový svazek se impregnuje zejména k dosažení určité mechanické 

pevnosti a kvůli zlepšení odvodu tepla z drážky, dále ve svazku mohou být zapletena čidla 

k měření teploty vinutí. Svorkovnice třífázového asynchronního motoru má šest svorek, mezi 

které jsou zapojena tři vinutí. K možnosti zapojení motoru do hvězdy nebo trojúhelníku slouží 

tři malé kovové spojky. Toto řešení se využívá hlavně u nejběžnějších motorů používaných 

pro rozvod 400/230 V. V hutních provozech se ale často používají motory pro napětí 500 V, 

v tomto případě je vinutí spojeno již uvnitř stroje a na svorkovnici mohou být vyvedeny 

pouze tři vodiče. [7] 
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Další základní části motoru je rotor. Na rotoru se nachází klecové vinutí v případě 

asynchronního motoru s klecí nakrátko nebo třífázové vinutí, jehož konce jsou vyvedeny ke 

kroužkům na rotoru. Proud protéká přes sběrací kartáče do odporových spouštěčů. U 

klecového vinutí je na rotoru klec vyrobená z hliníku nebo mědi. Tyto klece se pak s ohledem 

na požadavky můžou lišit. Mezi nejběžnější patří klece z hliníku (tlakově litá, tlakově litá 

s vloženými měděnými tyčemi), pak klece svařované, letované nebo montované z mědi. Tato 

klec je zastříknuta do paketu rotorových plechů. Ty jsou pak s klecí nalisovány na hřídel. 

Hřídel obsahuje vyfrézovanou drážku, do které se umisťuje pero. Na kleci bývají malé 

lopatky sloužící k ventilaci motoru. K aktivnímu chlazení motoru je na hřídel nasazen 

plastový ventilátor. Ke snížení vibrací stroje během jeho provozu se používají podložky, které 

jsou nasazeny na malé válečky po obvodu kruhu k dynamickému vyvážení rotoru,  

a následně mechanicky zafixovány (rozklepáním válečku). [7] 

3.2.2 Čerpadla 

Čerpadlo nebo pumpa je mechanický stroj, který dodává kinetickou, potenciální, 

nebo tlakovou energii tekutině, která skrz něj protéká. Poháněno bývá obvykle 

jiným strojem – zpravidla nějakým motorem – v našem prostředí většinou asynchronními 

motory. V praxi se však běžně vyskytují i malá čerpadla poháněná stlačeným vzduchem nebo 

lidskou silou. 

V současné době jsou využívána 

čerpadla mnoha konstrukcí ve všech 

odvětvích hospodářství (zemědělství, průmy

sl, doprava), ale i na mnoha místech v 

našich domácnostech. Z konstrukčního 

hlediska lze čerpadla rozdělit podle principu 

funkce na: 

 objemová čerpadla, 

 odstředivá čerpadla, 

 proudová čerpadla, 

 a další druhy.  
Obr. 3.2 Ukázka čerpadla firmy pedrollo [8] 
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 V prostředí naší firmy se často používají odstředivá čerpadla. Konstrukce otevřeného 

oběžného kola umožňuje čerpání vody obsahující relativně vysokou úroveň nečistot bez rizika 

ucpání oběžného kola. Všechny součásti přicházející do styku s čerpanou kapalinou jsou 

vyrobeny z nerezové oceli AISI 316. V důsledku těchto vlastností čerpadla nacházejí využití 

pro oběh chladicí kapaliny nebo pro čerpání mořících roztoků do van technologie chemické 

linky. Vhodné pro použití s kapalinami, které nejsou chemicky agresivní vůči materiálu, ze 

kterého je čerpadlo vyrobeno. Čerpadlo by mělo být instalováno v uzavřených prostorách 

nebo by alespoň mělo být chráněné před nepřízní počasí. 

3.2.3 Dmychadla 

 Dmychadlo je stroj pro stlačování a dopravu plynů, nejčastěji vzduchu. Dmychadla 

se obecně používají například v metalurgii, v dolech a v chemickém průmyslu. V našem 

prostředí se využívají v technologickém procesu převážně dmychadla s bočním kanálem. 

Dmychadla s bočním kanálem jsou určeny na výrobu stlačeného vzduchu. Kvůli jejich 

unikátnímu řešení a konstrukci v nich nedochází ke styku (tření) pevných a pohyblivých částí. 

Proto mají dlouhou životnost a nízké nároky 

na údržbu. Jsou vyrobeny z lehké hliníkové 

slitiny a osazeny na ocelové patce. Oběžné 

kolo (kola) v dmychadle se montuje na hřídel 

motoru a je dynamicky vyvážené. Díky tomu 

jsou vibrace minimální a dmychadla se mohou 

instalovat přímo na pevnou podložku. Na 

linkách průběžného tažení drátu se dmychadla 

využívají hlavně k odstranění zbytkových 

nečistot, nebo kapaliny. Konstantně 

ofukovaný drát vzduchem z dmychadla se tak 

mezi jednotlivými kroky technologických 

úprav udržuje čistý. [9] 

 

Obr. 3.3 Ukázka dmychadla vzduchu [9] 
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3.2.4 Topidla 

 Pro některé technologie na strojních zařízeních v drátovně 

jsou využívány vany s kapalinami různého složení. Tyto kapaliny 

se pro dodržení správných postupů musí mnohdy zahřívat na 

určitou teplotu. Pro ohřev těchto lázní slouží nejčastěji ponorné 

ohřívače kapalin. Tyto ohřívače musí být odolné vůči ohřívaným 

kapalinám, které jsou mnohdy z hlediska složení agresivní. 

Nejčastěji se pro výrobu pouzder těchto topidel používá keramika, 

méně často se pak vyskytují topení nerezová. U ponorné trubky je 

dále důležitá zahřívaná délka, která je na tělese vyznačena trvalou, 

kruhovitou značkou. Nad touto značkou je ponorná trubka 

nezahřívána. I při silně kolísající úrovni hladiny kapaliny musí být 

zahřívaná část vždy obklopena kapalinou. V případě nedodržení 

této hladiny hrozí zničení topidla, nebo výrazné zkrácení jeho 

životnosti. Uvnitř ponorné trubky se nachází topná vložka. Topné 

vložky se skládají z keramických drážkových těles s vysokými 

elektrickými izolačními hodnotami a dobrou mechanickou 

pevností. Vysoce tepelně odolný topný drát je zabudován jako 

spirála takovým způsobem, že je zajištěno optimální odvádění tepla 

přes ponornou trubku nebo kapalinu. Topné vložky jsou k dispozici 

ve všech jmenovitých napětích do max. 500 V. Připojení může být jedno, dvou nebo 

třífázové. V horní části se nachází pouzdro svorkovnice, které je standardně vyrobeno 

z vysoce teplotně stabilizovaného PP. Dobrá mechanická a termická pevnost jakož i chemická 

odolnost zajišťují bezproblémové nasazení ve většině provozních kapalin. [10] 

3.2.5 Transformátory 

 Pojmem transformátor rozumíme dvě cívky, které jsou navzájem magneticky vázané. 

V okamžiku kdy připojíme časově proměnlivé napětí (obvykle harmonické u1) na jednu 

z cívek (například primární), začne jí protékat časově proměnlivý proud i1. Ten vybudí 

v magnetickém obvodu časově proměnlivý magnetický tok Ф1. Jeho indukční čáry vážou 

závity obou cívek, tedy i závity druhé cívky, a indukují v ní (harmonické) napětí  u2. Pakliže 

Obr. 3.4. Ponorný 

ohřívač lázní [10] 
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je na tuto druhou cívku připojen spotřebič (zátěžová impedance Z), poteče sekundárním 

obvodem proud i2, který vytvoří magnetický tok (reakční) Ф2. Oba toky se sčítají (jako 

fázory) a pro výsledný (společný tok) platí Ф= Ф1+ Ф2. [6] 

 Konstrukce transformátorů je založena na magnetickém obvodu, který se skládá 

z plechu pro elektrotechniku, které jsou z jedné strany opatřeny tenkou vrstvou izolačního 

laku (například izolace kerizol). Ve skutečnosti je magnetický obvod transformátoru 

kruhového průřezu následně stažen páskami a sevřen svorníky. Kruhový průřez se volí 

z důvodu dosažení maximální styčné plochy s válcovým vinutím, které je na jádře nasazeno 

(zlepšení takzvaného činitele plnění železa). Konstrukce transformátoru je patrná z obrázku 

3.5. [6] 

 V podnicích se tyto veliké transformátory nacházejí v rozvodnách nebo 

trafostanicích a zaručují převod napětí. Před transformátory je předřazený vn odpínač, do 

kterého je přivedeno vn napětí pro celou lokalitu (například oblast průmyslové zóny). 

Z tohoto odpínače pokračuje napětí do transformátoru, které realizují převod standardně 

z hladiny 22 kV na úroveň napětí 0,4 kV. Toto napětí je již používáno pro rozvod v celé 

drátovně. V neposlední řadě, můžeme najít transformátory v rozvaděčích jednotlivých strojů, 

ale v tomto případě se jedná již o menší stroje. Slouží pro úpravu a převod hladiny napětí na 

jiná, nestandardní, která jsou dále využívána (například: 500 V, 110 V, 24 V, 12 V a další). 

 
Obr. 3.5 3-fázový suchý VN transformátor [11] 
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3.2.6 Kompresory 

Kompresor je stroj určený ke stlačování vzduchu. Nejčastěji se můžeme setkat 

s kompresory dvojího druhu: pístovými a šroubovými. Oba dva typy kompresorů stlačují 

vzduch, aby mohly pohánět nejrůznější pneumatická zařízení (písty, rozvaděče, škrtící 

ventily). Při volbě kompresorů se můžeme rozhodnout mezi olejovou a bezolejovou 

variantou, se vzdušníkem nebo bez něj. 

V továrnách pro potřebu výroby velikého množství vzduchu jsou používány běžně 

šroubové kompresory. Tyto kompresory se vyznačují velmi vysokou kvalitou a výkonem. 

Technicky byly navrženy tak, aby dokonale zvládly trvalé zatížení. Mezi jejich výhodu patří 

nízká hladina hluku. Kvůli velkému rozměru a hmotnosti se kompresory nedají lehce 

přemisťovat a montují se na předem vytipované místo. Nejčastěji je určena speciální místnost 

jako kompresorovna (podobně jako rozvodny). V této místnosti jsou instalovány kompresory 

a zařízení pro úpravu vyrobeného vzduchu např. sušičky a další. Počet kompresorů se volí 

podle náročnosti provozu, nejčastěji jsou neustále zapnuty například tři kompresory a jeden 

rezervní se připojuje v případě poruchy, některého primárního, nebo při větším nečekaném 

úniku vzduchu ze soustavy, aby dorovnal ztrátu vzduchu a tlak neklesl pod spodní nastavenou 

hranici. Tato hranice tlaku vzduchu se musí dodržet, jinak by hrozilo zastavení určitých 

strojních celků a tím by došlo i k omezení nebo pozastavení výroby v továrně.   

3.2.7 Pojistky 

Proti účinkům nepřípustně zvýšených proudů jsou elektrické 

obvody jištěny. Takové jištění může být založeno na principu tepelně 

nejslabšího článku proudové dráhy. Na vhodném místě či místech 

proudovodné dráhy mezi zdrojem a spotřebičem je úmyslně vytvořen 

zeslabený průřez vodiče (menší než ve zbývajícím obvodě). 

Průchodem proudu se vodiče účinkem Joulových ztrát (tepla) 

zahřívají. Dojde-li k nežádoucímu zvýšení proudu nad přípustnou mez, 

zahřívá se nejvíce právě vodič se zeslabeným průřezem a dojde 

k přetavení tohoto vodiče a přerušení elektrického obvodu dříve než 

zvyšování teploty ostatních částí či mechanické síly vyvolané 
Obr. 3.6 Ukázka 

nožové pojistky [13] 
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zvýšeným proudem ohrozí nebo poškodí další části obvodu. Tento zeslabený průřez 

umisťujeme do samostatného přístroje – elektrické tavné pojistky. Zapůsobením pojistky 

dojde k nenávratnému poškození tavného vodiče a pojistka musí být vyměněna. [12] 

3.2.8  Jističe 

Před nežádoucími účinky nadproudů, 

zkratových proudů či podpětí chráníme obvody 

samočinnými vypínači v obvodech nízkého 

napětí tzv. jističi. Jistič slučuje do jednoho 

celku funkci vypínače a pojistky. Má dvě 

stabilní polohy zapnuto a vypnuto. V poloze 

zapnuto je sepnutí kontaktů zajišťováno 

mechanicky takzvanými zámky a 

volnoběžkami, do polohy vypnuto je uváděn 

jistič působením pružiny, která je při přechodu 

do polohy zapnuto natažena a tlačí pohyblivé 

kontakty zajištěné v poloze zapnuto od sebe. 

Nastane-li v obvodu porucha, je zámek působením spouště uvolněn a působením natažené 

pružiny jsou kontakty oddáleny od sebe. Jističe bývají vzduchové s magnetickým 

vyfukováním oblouku, nebo méně často s volným zhášením oblouku v oleji (olejové jističe). 

Jističe velkých výkonů v obvodech vn, vvn nazýváme samočinnými vypínači. Toto je již další 

příbuzná speciální skupina jističů jako takových. [12]  

3.2.9 Stykače a relé 

 Stykač je spínací prvek pro spínání větší proudové zátěže (například topení, motory a 

podobně). Jeho hlavní kontakty jsou držené v sepnuté poloze pomocí cizí síly (většinou 

elektromagnetem), a jakmile tato cizí síla přestane působit, vrací se stykač do výchozí 

vypnuté polohy. Stykač je pouze spínací prvek a neslouží k ochraně proti nadproudům, proto 

musí mít předřazeny pojistky nebo jistič k ochraně proti zkratovým proudům a k ochraně 

motoru proti přetížení musí být vinutí motoru chráněno tepelným (nadproudovým) relé. Po 

přivedení napětí na svorky cívky začne cívkou protékat elektrický proud. Tento proud 

Obr. 3.7 Ukázka konstrukce jističe [14] 
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procházející cívkou vytvoří magnetické pole, dojde k přitažení kotvy a následnému sepnutí 

hlavních kontaktů. Protože stykač má většinou kromě hlavních trojpólových kontaktů i dvě 

sady pomocných ovládacích kontaktů (spínací a rozpínací), dojde zároveň k rozpojení a 

spojení těchto kontaktů. 

 Relé je elektromagnetický spínací prvek. Na rozdíl od stykačů je většinou určeno pro 

spínání menších proudů a neobsahuje pomocné kontakty. Princip činnosti je obdobný jako u 

stykače: po přivedení napětí na cívku relé je přitažená kotva a sepnuty nebo rozepnuty 

kontakty. Relé mohou obsahovat i větší množství spínacích a rozpínacích kontaktů, součástí 

mohou být i kontakty přepínací. V současné době se vyrábí spousty relé – podle funkčních 

požadavků můžeme vybírat ze zpětných, časových, podpěťových a mnoha dalších druhů relé. 

3.2.10 Spouštěče motorů 

 Vzhledem k tomu, že převážnou část pohonů v průmyslu i infrastruktuře stále 

zajišťují asynchronní motory připojované přímo k distribuční síti, je jejich spolehlivý provoz 

základní podmínkou spolehlivosti celé technologie. Tuto spolehlivost zaručují mezi jinými i 

motorové spouštěče. Tento typ jističů zaručuje ochranu motorů jak proti zkratům, tak i proti 

nadproudu rychlým přerušením obvodu s poruchou. Jde o kombinaci elektromagnetického 

jističe a nadproudového relé. V těchto spouštěčích má ochrana proti zkratům pevnou mez – 

obvykle třináctinásobek maximálního proudového nastavení tepelné ochrany. Tepelná 

ochrana (proti nadproudu) je kompenzována na změny okolní teploty, to znamená, že se 

vypínací charakteristika nemění až do okolní teploty 60 °C. Nastavení tepelné ochrany lze 

měnit zepředu spouštěče. Nastavená hodnota musí odpovídat jmenovitému proudu 

chráněného motoru. Kromě toho je vzdálenost mezi kontakty ve vypnutém stavu dostatečná 

pro zajištění izolace. Spouštěče je rovněž možné ve vypnuté poloze uzamykat visacími 

zámky. Motorové ochrany procházejí trvalým vývojem. Volba motorové ochrany z hlediska 

bezpečnosti je základní nutností a díky vývoji je dnes volitelnou možností i volba s ohledem 

na řízení a ochranu celé technologie. [15] 

3.2.11 Řídicí systémy (PLC)  

 PLC řídicí systémy neboli programovatelné logické automaty jsou malé průmyslové 

počítače, které na základě programovatelné paměti a digitálních nebo analogových vstupů a 





Identifikace kritických míst z pohledu toků energií  

 

32 
 

se dosahuje výrazného snížení proudových 

a momentových rázů. V neposlední řadě umožňuje 

nasazení měniče dosáhnout značných úspor energie 

především v aplikacích, kde regulace rychlosti 

nahradí nutnost škrticí klapky či přepadu 

(ventilátory, čerpadla). Díky regulaci rychlosti 

technologie také můžeme docílit optimalizaci 

produktivity, anebo vylepšit kvalitu produkce. 

Náklady na pořízení měniče se tak mohou 

mnohonásobně vrátit v relativně krátkém časovém 

intervalu. Měniče mohou velice dobře fungovat 

jako součásti automatizovaných systémů 

nejrůznějších úrovní. Jednoduché aplikace mohou 

být vyřešeny pouze nasazením měniče s využitím 

programovatelných řídicích vstupů a výstupů. 

Složitější úlohy, vyžadující složitější logické či časované operace, mohou být úspěšně řešeny 

začleněním měničů do systémů řízených programovatelnými řídicími jednotkami PLC jako 

jsou např.  Siemens řídicí systémy Simatic či Logo). V továrně na výrobu drátu se tyto 

přístroje využívá hlavně u zmíněných drátotažných linek. Každý válec je opatřený vlastním 

motorem řízeným právě měničem kmitočtu. Regulace se provádí na základě požadovaného 

tahu, který je indikován zařízením – tzv. tanečníkem. Tanečník je při napínání drátu mezi 

jednotlivými válci vychylován ze své optimální požadované pozice a v případě povolení tahu 

pomocí měniče, dojde ke zvýšení otáček válce a vrácení tanečníku do vhodné polohy. 

V opačném případě, kdy tanečník zaregistruje přílišné pnutí, dojde ke zpomalení motoru a 

opětovnému vyrovnáni otáček a tahu. Takto se plynule reguluje průchod drátu linkou a taky 

zamezuje poruchám ve formě přetržení drátu. [17] 

3.3 Schéma zapojení strojů   

Všechny výše zmíněné stroje a přístroje jsou osazeny na lince dané technologie a 

připojené do rozvodné skříně celé linky. Z hlediska úspory elektrického výkonu není možné 

odpojovat jednotlivá zařízení (například motory, topení atd.), protože tyto zařízení jsou 

Obr. 3.9 Frekvenční měnič systém firmy 

siemens [18] 
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svázány podmínkami chodu celé linky. V případě odpojení nebo poruchy jednotlivých strojů, 

řídicí systém vyhodnotí chybu a nedovolí spuštění celé linky. Tudíž nemůžeme odpojovat 

jednotlivé přístroje, ale pouze celé linky nebo technologie, které jsou zapojeny v rozvodné síti 

drátovny. Každé větší zařízení, nebo strojní celek, v drátovně má svoji rozvodnou skříň, která 

ovládá celý chod této technologie po elektrické stránce. V případě vypnutí tohoto celku dojde 

ke snížení spotřeby elektrické energie, ale taky k okamžitému poklesu výroby v případě 

drátotažných linek. Na obrázku 3.10 níže je vidět část zapojení některých technologických 

celků drátovny. Jedná se o energetické schéma a z laického pohledu se může zdát dosti 

zmatečné, proto je níže na obrázku 3.11 zobrazeno blokové schéma strojních celků. V příloze 

1 a 2 jsou schémata znázorněny detailněji. 

 
Obr. 3.10 Elektrotechnické schéma zapojení strojních celků v drátovně 

  Už z tohoto schématu, podle hodnoty použitého jištění, můžeme lokalizovat 

majoritní odběry. Výsledkem těchto logických rozvah, měření a průzkumu provozních 

poměru vniklo jednodušší blokové schéma zobrazené níže na obrázku 3.4. Toto schéma 

znázorňuje podobně jako schéma elektrotechnické hlavní strojní celky zapojené do napájecího 

obvodu drátovny. Bloky jsou barevně rozlišeny podle možnosti a priority odepínání 

z energetického hlediska takto: 
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 Červené bloky – Tyto celky není možné vůbec odpojovat. Pro zachování požadované 

výroby v továrně se nesmí omezit chod těchto zařízení. Kompresory zajišťují dostatek 

stlačeného vzduchu, vodní hospodářství množství chladící vody. Bez těchto médii by se 

stroje a linky nemohly spustit, tudíž je nemyslitelné vypínání těchto zdrojů. Mezi ně patří 

taky samotné chemické linky společně s odvíjedly a navíjedly. Tyto stroje, by se vypnout 

mohly, bez ohledu například na výrobu drátotažných linek (výroba polotovaru), ale byla 

by zcela zastavena výroba finálního produktu, což je taky nežádoucí. 

 Oranžové bloky – Tyto celky již dovolují úvahy o vypnutí. Mezi tyto celky patří všechny 

drátotažné linky. Tyto stroje, jak bylo v předchozích kapitolách popsáno, slouží k výrobě 

polotovaru finální výroby. Tudíž vypnutí nebo zpomalení některého drátotahu neomezí 

výrobu celou, ale můžou způsobit její pozastavení, nebo snížení výroby. Na rozhodnutí 

vedoucích pracovníků by pak bylo určení priorit a případných dopadů. 

 Zelené bloky – Tyto celky můžeme chvilkově vypnout úplně. Z pohledu regulace 

energetického maxima, kdy určující je doba 15 minut, vypnutím těchto zařízení nevznikne 

žádná prodleva ani výpadek výroby. V technologii ohřevu olověné vany je akumulováno 

takové množství tepla, že za pár minut, které stačí pro energetickou úsporu, nezpůsobí 

zchladnutí lázně pod kritickou mez nežádoucí zatuhnutí olova. Obdobě můžeme pracovat 

s technologii čistících van, kterou můžeme chvilkově vypnout. 

 Fialový blok – Mezi tuto spotřebu lze zařadit napájení kanceláří, administrativní budovy, 

osvětlení a provoz dalších drobných spotřebičů. Množství této spotřeby je z hlediska 

regulace zanedbatelné (v porovnání s technologickými celky zmíněnými výše), tudíž ji 

pro rozvahy regulace ani neuvažujeme.      
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Obr. 3.11 Blokové schéma zapojení technologických celků 

 Z hlediska celkové spotřeby pak získáme obraz jisté její složky, která je jasně 

potřebná pro zajištění chodu výroby a pro zajištění podmínek pro chod strojů (červené bloky). 

Tato spotřeba je neovlivnitelná a při podmínce, že chceme maximalizovat množství výroby, 

tuto hodnotu nezměníme. V případě okamžité nutnosti úspory můžeme operovat s vypnutím 

zelených bloků. Po vypnutí nedochází k omezení výroby, ale zajišťuje nám to okamžitou 

úsporu energie potřebnou v dané ¼ hodině. V případě, kdy by tato úspora nevystačila, máme 

možnost pracovat s poslední skupinou. Tuto skupinu tvoří oranžové bloky: pro výrobu 

polotovaru jsou nezbytné, ale v závislosti na množství zásob pro výrobu, tvoří možnou 

patřičně pružnou složku z hlediska vypnutí. Rozdílné drátotahy (A, B, C) mají různou 

spotřebu, a vypnutím jednoho z nich, by bylo možné uspořit jisté množství energie. Lze 

pracovat taky s hodnotou rychlosti drátotahu, ale tato složka se na celkové spotřebě projevuje 

neproporcionálně a tudíž, je tato možnost spíše zanedbatelná.  
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4 Možnosti měření energií, senzory, měřicí systémy 

4.1 Teoretický rozbor měření elektrické energie 

 V obvodu střídavého elektrického proudu se hodnoty periodicky mění. Měří se tedy 

okamžité hodnoty a z nich se vypočítávají hodnoty pro určitý časový úsek. [19] 

Okamžitá hodnota výkonu je definována pomocí tohoto vzorce:  

 p = u ∙ i (1) 

Pokud mají napětí a proud periodický průběh, je možné definovat střední hodnotu okamžitého 

výkonu jako činný výkon: 

 P = ∙ ∫ p dt =  ∙ ∫ u ∙ i dt (2) 

U harmonických průběhu je možné použít vzorec: 

 P = U ∙ I ∙ cosφ (3) 

Pro třífázové sítě: 

 P = √3 ∙ U ∙ I ∙ cosφ (4) 

Jalový výkon je pak definován vzorcem:   

 Q = U ∙ I ∙ sinφ (5)  

Pro třífázové sítě 

 Q = √3 ∙ U ∙ I ∙ sinφ (6) 

Zdánlivý výkon: 

 S = U ∙ I (7) 

Pro třífázové sítě 

 S = √3 ∙ U ∙ I ∙ sinφ (8) 
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Obr. 4.1 Grafická interpretace výkonů [19] 

V třífázové soustavě s nesouměrnou zátěží je dán celkový výkon součtem výkonů 

v jednotlivých fázích. 

 P = P + P + P  (9) 

 Q = Q + Q + Q  (10) 

 S = S + S + S  (11) 

 Elektrická energie je integrací elektrického výkonu v čase. Pro její výpočet se 

používá všeobecně platný vztah: 

 W = ∫ P dt (12) 

Pro měření elektrické energie se většinou používá jednotka kWh. Jednotky se potom 

přepočítávají podle následujícího převodu: 1 J = 1 Ws; 1 kWh = 3 600 000 J = 3,6 MJ. [19] 

4.2 Měření elektrického napětí a proudu 

 Elektrické napětí a proud jsou jedny ze základních elektrických veličin. Pro 

elektrické napětí používáme značku U a jeho jednotkami jsou volty se zkratkou V. Pro 

elektrický proud platí značka I a jeho hodnotu vyjadřujeme jednotkami ampér se zkratkou A. 

Díky těmto veličinám můžeme dále dopočítat jiné elektrické veličiny, jako jsou například 

výkon P, práce A odpor R a další. Proto měření těchto veličin patří k základním potřebám pro 

jakoukoli analýzu obvodu, poruch a vztahů v obvodu. Pro měření používáme měřicí přístroje. 

Napětí měříme voltmetrem a proud ampérmetrem. Důležité pro měření samotné je zapojení 

těchto přístrojů do obvodu. Voltmetr do obvodu připojujeme paralelně, naproti tomu 

ampérmetr sériově. Speciální kapitolu tvoří měření bezkontaktní, ale k tomu se vyjádřím níže.  

 Měřicí přístroje jsou buď analogové, anebo digitální. Analogové, zpravidla 

ručičkové, používají obvykle deprézský systém. V magnetickém poli silného magnetu se 

velmi malým proudem (desítky mikroampér) vychyluje cívka, jejíž pohyb se přenáší na 



Možnosti měření energií, senzory, měřicí systémy  

 

38 
 

ručičku přístroje. Univerzální přístroje jsou zapojeny tak, aby proud cívkou byl úměrný 

proudu procházejícímu měřicím přístrojem nebo napětí na přístroji – podle přepnutí a 

nastavené jmenovité hodnoty. Údaje na stupnici se musí přepočítat – maximální výchylka 

odpovídá jmenovité hodnotě rozsahu. Digitální přístroje mají místo citlivé cívky AD 

převodník, který měřenou hodnotu podle nastaveného rozsahu zobrazí v číslicové podobě. 

Údaj se nemusí dále přepočítávat. Digitální přístroje jsou modernější, mají obvykle vyšší 

citlivost, odebírají menší proud a jsou mechanicky odolnější než analogové přístroje. 

K měření však potřebují vlastní baterii. 

 Elektrické napětí (potenciál) měříme vždy mezi dvěma místy. Voltmetr zaznamenává 

rozdíl napětí (potenciálu) mezi těmito dvěma místy a udává hodnotu ve voltech. Elektrické 

napětí si lze představit jako nějakou sílu, která protlačuje obvodem elektrony, a tím způsobuje 

elektrický proud. Když je toto elektrické napětí příliš malé, pak nestačí na to, aby obvodem 

začal protékat elektrický proud. Naopak při velkém napětí může být proud tak velký, že se 

spotřebiče zničí. Elektrické napětí přímo ovlivňuje velikost hodnoty elektrického proudu. 

 Elektrický proud je uspořádaný pohyb nosičů elektrického náboje (volných 

elektronů) a představujeme si, že teče od plusového do mínusového pólu zdroje. Elektrický 

proud vyjadřuje množství elektrického náboje prošlého za jednotku času daným průřezem. 

Elektrický proud měříme ampérmetrem, který do obvodu musíme vždy zapojit sériově. 

Ampérmetr má velmi malý vnitřní odpor proto, aby co nejméně ovlivnil zapojený obvod. 

Proto v případě zapojení ampérmetru paralelně dojde ke zkratu. Tento způsob měření 

elektrického proudu je kontaktní a v případě měření musíme obvod vždy rozpojit, abychom 

do tohoto obvodu mohli zařadit měřicí přístroj (ampérmetr). Rozpojování obvodů, ale 

v mnoha případech, kdy se měří veliké proudy a výkony, není možné, nebo by bylo velmi 

nákladné a neekonomické pro potřebu odstávky výroby a vypnutí obvodu. Dnešní moderní 

elektronika nám umožňuje měřit proud bez zásahu do zařízení, tudíž ulehčuje měření, zvyšuje 

efektivnost a rychlost měření. To zvlášť ocení technici, když měří v terénu, bez možnosti 

odpojit měřené zařízení. Proto se používá bezkontaktní měření, při kterém se využívá 

magnetického pole vzniklého kolem vodiče, kterým protéká proud. Hustota magnetického 

pole je úměrná protékajícímu proudu. 
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4.3 Měření spotřeby 

 Měření veličin uvedené v kapitole 4.2 slouží především odborným technikům 

například ke zjištění závady nebo poruchy v síti, nebo na instalovaném zařízení. Tato měření 

jsou z technického a bezpečnostního hlediska náročná. Naproti tomu laické veřejnosti více 

známé, by mělo být měření, které se realizuje díky elektroměrům. Toto měření je důležité 

z hlediska určení spotřeby celého objektu, jako jsou například rodinné domy, byty, továrny a 

další. Měříme spotřebovaný výkon P a množstevními jednotkami jsou nejčastěji kWh a MWh 

(kilowatthodiny a megawathodiny). Díky těmto údajům je dodavatel schopný fakturovat 

spotřebu elektrické energie. Toto měření však může být důležité i pro odběratele z hlediska 

přehledu o spotřebě. V případě sledování spotřeby odběratel může získat přehled o výši 

spotřeby v průběhu celého dne a dále podle analýzy z energetického hlediska může vhodně 

navolit velikost rezervovaného příkonu, parametry přípojky nebo velikost hlavního jističe.  

 Měření spotřeby se realizuje pomocí měřicího přístroje, kterým je elektroměr. 

Elektroměr je elektrický měřicí přístroj, který měří množství odebrané elektrické energie. 

Obvykle bývá instalován distributorem elektrické energie u jeho odběratelů, a na jeho základě 

probíhá stanovení a vyúčtování spotřebované elektrické energie. Typů elektroměrů existuje 

veliké množství, ve většině případů se ale jedná o třífázové elektroměry. Rozdíly jsou 

většinou v množství funkcí, které elektroměr může zvládat. Třífázové elektroměry se 

používají na odběrných místech pro měření dodávané i odebírané elektrické energie. Při 

měření proudu do 80 A se elektroměry zapojují přímo do obvodu připojením fází L1, L2 a L3 

na vstup, výstup je již zapojen do spotřebiče nebo sítě odběratele. U měření vysokých 

příkonů, kde je měřený proud (nebo i napětí) vyšší, není reálné, aby byl elektroměr vyroben 

na tyto proudy a napětí. V těchto případech se používá nepřímé, nebo také převodové měření. 

Do napájecího měřeného vedení jsou pak zakomponovány měřící transformátory proudu, 

které hodnoty proudu v daném poměru sníží a elektroměrem protéká proud maximálně 5A 

(převod xxx:5). Spotřeba se pak ručně, nebo automaticky v elektroměru, ve stejném poměru 

vynásobí, aby byl zjištěn skutečný odběr. Obdobně se používají i měřící transformátory 

napětí. 
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Obr. 4.2 Běžný třífázový elektroměr pro měření spotřeby[20] 

4.4 Bezkontaktní měření 

 Jak jsem uvedl v kapitole 4.3, pro měření proudu v řádech kA, si již nevystačíme 

s kontaktním měřením pomocí přímého měření a musíme se uchýlit k použití bezkontaktního 

měření. Běžným řešením je instalace měřícího transformátoru (pro ilustraci je zobrazen na 

obrázku 4.3). Tyto transformátory jsou určeny k použití v rozvodných zařízeních nízkého 

napětí se jmenovitými proudy do 7 500 A. Transformátory splňují požadavky českých i 

mezinárodních norem a doporučení. Transformátory jsou zapouzdřeny v plastovém krytu ze 

samozhášivého polykarbonátu svařeného ultrazvukem. Použitý materiál odpovídá tepelné 

třídě E. Svorky sekundárního vinutí jsou osazeny dvěma poniklovanými šrouby M5 × 10 pro 

připojení vnějších obvodů vodiči o průřezu max. 10 mm2 a vybaveny integrovanými 

krytkami. K transformátorům připojeným k elektroměrům určeným pro účtování elektrické 

energie se dodávají plastové krytky umožňující zaplombovat svorky sekundárního vinutí. K 

uchycení transformátorů jsou standardně dodávány upevňovací patky a šrouby pro upevnění 

na sběrnici. Vybrané typy transformátorů mohou být na vyžádání dodávány s upevňovací 

západkou pro uchycení na lištu. [21]  
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Vybrané technické parametry transformátoru proudu: 

 jmenovitý primární proud I1N = 1 až 7 500 A,  

 jmenovitý sekundární proud I2N = 5 A nebo 1 A,  

 maximální provozní napětí 0,72 kV (transformátory CTB 1 kV),  

 zkušební napětí 3 kV,  

 jmenovitá frekvence 50 Hz,  

 provozní teplota –5 až 40 °C. 

 

 
Obr. 4.3 Násuvný měřící transformátor proudu [22]  

 Zatímco se dříve pro potřeby měření proudu v elektroměrech nebo jistících 

zařízeních využívaly hlavně měřící proudové transformátory, dnes se pro potřeby velmi 

přesného a jemného zjišťování proudu využívá ve spojení s integrovanými obvody tzv. 

Rogowského cívek (Rogowski Coils). Rogowského cívka je přesný lineární senzor proudu 

pro přesné měření ve velkém rozsahu. Prakticky jde o toroidní cívku bez železného jádra 

(vzduchovou cívku) umístěnou kolem primárního měřeného vodiče stejným způsobem jako 

sekundární vinutí měřícího proudového transformátoru. Na rozdíl od něj však výstupní signál 

z Rogowského cívky není proud, ale napětí. I když magnetizační křivka feromagnetického 

materiálu listěného jádra umožňuje navrhnout proudový transformátor tak, aby pracoval již 

při malých protékaných proudech, celková charakteristika je ve velkém rozsahu díky nasycení 

magnetického obvodu výrazně nelineární. Naproti tomu magnetizační charakteristika 

vzduchového jádra Rogowského cívky je lineární v širokém rozsahu proudů (intenzity 

magnetického pole H). Výsledný signál, který reprodukuje aktuální časový průběh tvaru vlny 

primárního proudu, se získá integrací získaného napěťového signálu. [23] 
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Obr. 4.4 Schematické provedení Rogowského cívky [23] 

 
Obr. 4.5 Porovnání nelineární magnetizační charakteristiky feromagnetika (klasického měřícího transformátoru) 

a lineární závislosti vzduchu (vzduchové Rogowského cívky) [23] 

4.5 Analyzátory sítě 

 Na dnešním trhu existuje celé množství různých skupin a typů analyzátorů sítě. Pro 

naše potřeby popíšu pouze dvě základní skupiny a to jsou: analyzátory, které slouží pro 

občasný dozor a druhou skupinu tvoří analyzátory s možnosti trvalého monitoringu. 

 Do první skupiny můžeme zařadit i měřicí přístroj, který je zobrazen na obrázku 4.6 

– jedná se o statický analyzátor sítě, který je většinou montován na panelu, či dveřích 

rozvaděče. Tento přístroj nám dále udává hodnoty celého stroje (skupiny rozvaděčů) 

zapojených do jeho obvodu. Mezi standardní měřené hodnoty patří měření napětí, proudu, 

výkonu, účiníku a další. Tyto hodnoty jsou okamžitě viditelné při pohledu na obrazovku. 

Díky těmto hodnotám můžeme detekovat základní poruchy, jako jsou např. ztráta proudu 
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disponuje rozhraním,  které umožňuje předávat potřebné informace bez odkladu v době jejich 

vzniku. Rozhraním rozumíme například sady  digitálních výstupů, sériové linky Ethernet či 

Wi-fi. Dále je nutné, aby byl přístroj softwarově vybaven způsobem, který umožňuje navázání 

periferií na měřené hodnoty, nebo dokonce umožňovat logické operace a kombinace. 

Samostatnou kapitolou je množství a dostupnost informací, které  je technicky možné v reálný 

čas  předávat. 

 
Obr. 4.7 Ukázka analyzátoru s možností trvalého monitoringu  

4.6 Měření prováděné v drátovně 

V průběhu měsíce února a března jsem prováděl orientační měření v provozu 

drátovny. Toto měření slouží k určení energetické náročnosti jednotlivých strojních zařízení. 

Získaná data slouží také pro tvorbu modelu v prostředí MATLAB. Harmonogram a místo 

měření jsou zobrazeny v následující tabulce 4.1. 

Tab. 4.1 Časový harmonogram prováděného měření 

Analyzátor s rozsahem 350 A 
Číslo měření Začátek měření Konec měření Místo měření 

1. 01. 02. 2019 08. 02. 2019 Drátotažná linka A 2 
2. 08. 02. 2019 20. 02. 2019 Drátotažná linka B 2 
3. 20. 02. 2019 23. 02. 2019 Drátotažná linka C 1 
4. 23. 02. 2019 02. 03. 2019 Drátotažná linka C 3 
5. 02. 03. 2019 13. 03. 2019 Kompresory 
6. 13. 03. 2019 29. 03. 2019 Drátotažná linka C 2 

Analyzátor s rozsahem 3200 A 
Číslo měření Začátek měření Konec měření Místo měření 

1. 01. 02. 2019 12. 03. 2019 Výstup z Transformátoru 1 
2. 12. 03. 2019 29. 03. 2019 Ohřev olova 
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Měření bylo prováděno analyzátory sítě ENW106053 a ENW105110. Měřící rozsahy 

přístrojů jsou 3500 A pro ENW106053 a 350 A pro ENW105110. Analyzátor sítě je měřicí 

přístroj české technologické skupiny ENWOX, která realizuje od roku 2009 unikátní přístup 

ke snižování spotřeby a nákladů na elektrickou energii. Firma se zabývá vývojem a výrobou 

inteligentních technologií a regulaci energetických sítí, smart metering, smart grid a 

kogeneraci. Zařízení typu „Analyzátor sítě“ EMIxxxxW a EMExxxxW je statické, třífázové 

zařízení, primárně určené pro přímé připojení do elektrické sítě s přímým (EMI) a nepřímým 

(EME) měřením procházejícího proudu. Zařízení je určeno k montáži na lištu DIN35 do 

obytných a obchodních prostorů a do lehkého průmyslu. Základní určení zařízení je průběžné 

monitorování provozních veličin a jejich odesílání do databáze. Mezi základní monitorované 

veličiny patří střídavé napětí, střídavý proud, činný výkon, frekvence, účiník apod. 

Pro správnou funkci zařízení je třeba připojit Rogowského cívky pro měření proudu 

a svorky pro měření napětí ve fázích L1, L2, L3 a svorku nulového vodiče N. Jedna 

Rogowského měřící cívka je zobrazena na obrázku 4.8. Nejdříve připojíme všechny tři cívky 

do přístroje na svorkovnici určenou pro vstupní vodiče. Každá cívka je připojená pomocí 

dvou vodičů C+ a C- a označena číslem fáze – pro všechny cívky tedy platí postupné 

označení na svorkovnici: C3-, C3+, C2-, C2+, C1-, C1+. Když máme připojeny cívky do 

přístroje, obepneme měřený vodič cívkou a uzavřeme ji pomocí zámku. Cívky mají své 

označení, které je nutno respektovat. Cívky nelze zaměnit, při instalaci je nutné dodržet 

správnou orientaci vzhledem ke směru toku proudu. Cívka je označena šipkou, která 

znázorňuje směr toku od zdroje k zátěži. Při nesprávné instalaci dojde k chybnému měření.   
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Obr. 4.8 Rogowského měřící cívka: A - vstupní signálový kabel, B - zámek cívky, C - barevná značka, D – cívka 

[25] 

 Po zapojení měřící části proudu, je třeba připojit svorky pro měření napětí. Nejdříve 

na konce šňůr navlečeme feritová jádra pro zajištění správné funkce zařízení. Dále připojíme 

konce šňůr na svorky s označením phase input: postupně L1, L2, L3 a pak i svorku N. Druhá 

strana vodičů je vybavena svorkami – v našem případě se jedná o krokosvorky používané u 

nabíječek autobaterií. Tyto svorky mají dostatečný rozsah rozevření čelistí a lze je pohodlně 

zacvaknout i na větší měděnou sběrnu. Tyto sběrny jsou přítomny na výstupu 

z transformátoru nebo v rozvaděčích s pojistkovými odpínači. Pro zajištění bezpečnosti jsem 

úchyty zatavil pomocí smršťovací bužírky. Detailní fotografii připojeného měření můžeme 

vidět na obrázku 4.9. 

   



Možnosti měření energií, senzory, měřicí systémy  

 

47 
 

 
Obr. 4.9 Detail zapojení cívek a svorek měření na výstupu z pojistkového odpojovače 

 Jakmile je do zařízení přivedeno napětí, zapne se do výchozího režimu. Napájení 

přístroje je zajišťováno přímo z připojených svorek, tudíž není třeba zapojovat další napájení. 

Takto připojený přístroj je připraven pro spárování se vzdáleným úložištěm („cloud 

serverem“) pomocí vestavěného Wi-Fi rozhraní. Po úspěšné konfiguraci Wi-Fi rozhraní, 

přístroj již naměřená data posílá do úložiště, kde jsou přístupná pro koncového uživatele. 

V klientském portálu ENERTIG, po přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, 

nalezneme všechna připojena zařízení a můžeme si zobrazit všechna data. Portál nabízí celou 

škálu zobrazovaných hodnot jako například: průběhový graf spotřeby, interaktivní mapa 
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hodinových spotřeb, predikce, efektivita práce, histogram, průběhy technických hodnot. Právě 

graf průběhu technických hodnot napětí, proudu

sledovaném období můžeme vidět na obrázku 4.10. Uživatel si může určovat rozsah 

sledovaného období podle svého uvážení,

požadavkům. Všechna data jsou přístupná online, ale v

v podobě hodnot ve formátu xls. Tato forma exportu byla využita při tvorbě modelu, kdy bylo 

třeba data vyexportovat a následně z

MATLAB.   

Obr. 4.10 Průběhy technických hodnot v
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hodinových spotřeb, predikce, efektivita práce, histogram, průběhy technických hodnot. Právě 

graf průběhu technických hodnot napětí, proudu, výkonu účiníku a přetížení fázi ve vyb

sledovaném období můžeme vidět na obrázku 4.10. Uživatel si může určovat rozsah 

aného období podle svého uvážení, a tak přizpůsobit sledovanou oblast přesně 

. Všechna data jsou přístupná online, ale v případě potřeby je možnost e

podobě hodnot ve formátu xls. Tato forma exportu byla využita při tvorbě modelu, kdy bylo 

třeba data vyexportovat a následně z tabulkového editoru načíst do programu v

Průběhy technických hodnot v portálu ENERTIG ve vybraném období měření

  

hodinových spotřeb, predikce, efektivita práce, histogram, průběhy technických hodnot. Právě 

přetížení fázi ve vybraném 

sledovaném období můžeme vidět na obrázku 4.10. Uživatel si může určovat rozsah 

a tak přizpůsobit sledovanou oblast přesně svým 

případě potřeby je možnost exportu 

podobě hodnot ve formátu xls. Tato forma exportu byla využita při tvorbě modelu, kdy bylo 

tabulkového editoru načíst do programu v prostředí 

 
e vybraném období měření 
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5 Návrh řešení řízení energetického okruhu drátovny 

5.1 Teoretický rozbor problematiky ¼ hodinového maxima 

 Cílem distributora elektrické energie je mít na straně zákazníků pokud možno 

konstantní odběr. Jedním z opatření, jak toho dosáhnout, je zamezit odběrovým špičkám u 

jednotlivých zákazníků. Smluvně to znamená, že zákazník nesmí překročit maximální 

sjednané množství elektrické energie, kterou odebere během patnáctiminutového intervalu. 

Toto sjednané množství energie se jmenuje ¼ hodinové maximum. Pokud je tento limit 

překročen, zákazník platí smluvní pokutu. Překračování ¼ hodinového maxima hlídá digitální 

elektroměr instalovaný u zákazníka. Čím je nasmlouvaná hodnota větší, tím je sice menší 

riziko jejího překročení, ale zároveň zákazník platí za povolené maximum vyšší paušální 

poplatky. [26] 

 Aby byl zákazník schopen nasmlouvanou maximální hodnotu efektivně využít a 

přitom nepřekročit, využívá regulátory ¼ hodinového maxima: zařízení, která snímají aktuální 

odběr a pokud hrozí překročení nasmlouvaného odběru, automaticky odpínají některé 

spotřebiče. Při správném rozdělení odpínatelných spotřebičů do skupin je možné původní 

nasmlouvanou hodnotu ¼ hodinového maxima snížit, a tím ušetřit na paušálních platbách. 

Regulátor ¼ hodinového maxima si tak na sebe může v krátké době vydělat; hodně ovšem 

záleží na tom, kolik výkonu je možné kdykoli dočasně odepnout bez rizika provozních 

problémů a na rozdělení spotřebičů do skupin. [26] 

5.2 Vstupní signály 

 Jako vstupní informaci pro algoritmus potřebujeme jednak množství energie 

odebrané v aktuální ¼ hodině, jednak informaci o tom, kdy aktuální ¼ hodina začala a kdy 

končí (musíme být synchronizováni s elektroměrem, abychom počítali stejně jako on: 

¼ hodina nám musí začít ve stejný okamžik, jako hlídacímu algoritmu maxima 

v elektroměru). Množství energie dostáváme v podobě impulsů z pulzního výstupu 

elektroměru. Distributor má poměrně přísná pravidla ohledně zařízení, která lze na elektroměr 

připojovat, a proto vyžaduje, aby signály byly z důvodů ochrany elektroměru opticky 

odděleny. Optické oddělovače dodává obvykle elektromontážní firma, která elektroměr 
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instaluje, protože přívody jsou pod plombou. Výstupem pro systém měření a regulace je 

nejčastěji tranzistorový výstup s otevřeným kolektorem. Ten se připojí na vstup čítacího 

modulu, přičemž jeden impuls odpovídá určitému množství energie. Čítací modul počítá 

impulsy v rámci ¼ hodiny a poskytuje tak informaci, kolik energie se již spotřebovalo. Další 

možností je tzv. výstup S0, což je kontakt nebo otevřený kolektor, doplněný odpory tak, aby 

v aktivním stavu byl odpor výstupu menší, než v neaktivním stavu. Toto zapojení se 

používalo především proto, že při spínání kontaktu nevzniká jiskra. Další výhodou je ale 

možnost detekce přerušeného vedení (v tom případě je odpor smyčky nekonečně velký). 

Druhým signálem je synchronizační signál. Elektricky je stejný jako signál o množství 

energie, elektroměr ho ale vysílá jednou za 15 minut, vždy se startem nové ¼ hodinové 

periody. Na základě náběžné hrany synchronizačního impulsu musí algoritmus E-Max zahájit 

novou ¼ hodinu. [26] 

5.3 Odpínací algoritmy 

 Regulátory pracují s jedním algoritmem nebo kombinací několika algoritmů. U 

sofistikovanějších regulátorů si uživatel může typ algoritmu nastavit, určit každému algoritmu 

váhu, s jakou se bude uplatňovat, nebo dokonce se může váha algoritmu během ¼ hodiny 

automaticky měnit. Spotřebiče jsou přiřazeny do několika skupin podle priorit, obvykle se 

používá 4 až 8 skupin, a pro každou skupinu jsou v algoritmech nastaveny jiné parametry 

odpínání. [26] 

Hladinový algoritmus 
Pracuje tak, že při překročení definované spotřeby během ¼ hodiny se příslušná 

skupina odepne. Na základě analýzy průběhu spotřeby zákazníka se stanoví ochranné pásmo 

na začátku ¼ hodiny, kdy algoritmus není v činnosti, a všechny skupiny jsou aktivní. 

Hladinový algoritmus rovněž většina regulátorů využívá jako bezpečnostní pojistku, která po 

překročení nasmlouvaného maxima okamžitě odpojí všechny kanály. [26] 

Kompenzační algoritmus 
 Kompenzační algoritmus je nejpoužívanějším algoritmem. Přímka ideálního odběru 

spojuje počáteční a koncový bod ¼ hodiny se spotřebami 0 a EMax. Pokud skutečný odběr 

překročí některou z odpínacích přímek, dojde k odpojení příslušné skupiny. Po případném 
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návratu skutečného odběru pod zapínací přímku se skupina do konce ¼ hodiny ještě stačí 

znovu zapnout. Pro názornost jsou v grafu jen dvě skupiny: s plnou a tečkovanou čarou. 

Skupina 1 s plnou čarou má nižší prioritu, tedy neobsahuje tak důležité spotřebiče a odpíná 

dříve. Skupina 2 s tečkovanou čarou odpíná později, tedy algoritmus se ji snaží udržet co 

nejdéle zapnutou, a naopak ji případně znovu zapíná co nejdříve. [26] 

 

Obr. 5.1 Kompenzační algoritmus [26] 

5.4 Konstrukce  

 Elektrická energie se podstatnou měrou podílí na provozních nákladech každého 

podniku. Z toho plyne zvýšený zájem o její efektivní využití. Na současném trhu je mnoho 

různých druhů regulátorů pro monitoring a úpravu rezervované kapacity (k regulátorům lze 

ještě použít různé rozšiřovací moduly). Níže popíšu sestavu instalovanou v továrně, která byla 

použita v našem případě. [27] 

 Hlavní částí konstrukce je samotný regulátor HMP – 64m. Regulátor můžete vidět na 

obrázku 5.2 níže. Přístroj je určen k monitorování a regulaci elektrické energie, popř. dalších 

energii (plyn, teplo, voda apod.). Regulace se provádí cíleně dle aktuálního výkonu, nastavené 

křivky a naprogramovaných funkcí. Přístroj má čtyři vstupy a 6 výstupů. Výstupy jsou 

tvořeny 6 přepínacími kontakty relé 8A/250V~. Přístroj je dále vybaven obvodem reálného 
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času se zálohovacím napájením na dobu cca 50 hodin a pamětí pro uchování dat za dobu 40 

dnů. Veškeré údaje jsou zobrazovány na LCD displeji 2x16 znaků. Na čelním panelu je 

rovněž umístěna ovládací klávesnice a Led diody pro signalizaci paralelních vstupů. Funkce 

sériového rozhraní je indikována Led diodami RX a TX. Přes standardní rozhraní 485 lze 

připojit regulátor QERP 16, popřípadě podružné povelové moduly pro monitoring a PC v 

kanceláři energetika. Pomocí energetického software WINREG (software je cenově 

zpoplatněn) je možná oboustranná komunikace s regulátorem (nastavování regulátoru, 

archivace dat, monitoring). [27] 

 V levé horní části regulátoru se nachází svorkovnice pro připojení vstupů měření 

(hodnoty spotřeby z elektroměrů). V našem případě, jelikož každý transformátor má svoje 

měření spotřeby pomocí vlastního elektroměru, je před těmito vstupy předřazen modul 

sčítacího vstupního expandéru HMP 64 – VE-8+. Na tento modul jsou přivedeny impulzy 

z elektroměrů a tyto impulzy jsou sečteny. Výstupy jsou pak vyvedeny pomocí přídavného 

povelového modulu HMP64 – PPM78 s upraveným softwarem a optočlenovými výstupy. 

Konstanty elektroměrů, jejichž impulsy se budou sčítat, mohou být rozdílné, výstupní impulsy 

pak mají váhu dle vstupní konstanty. Výstupní konstanta by měla být zadána tak, aby na 

výstupech nebyly více jak dva impulsy za sekundu. Takto je zajištěna vstupní hodnota 

regulátoru v podobě spotřeby obou transformátoru (tzn. spotřeby celé továrny). 

 V levé dolní části regulátoru se pak nacházejí svorkovnice s výstupy pro odpojování 

jednotlivých odběrů. Tyto odběry jsou používány pro regulaci a mají určitou prioritu. 

V našem případě se jedná o sekce vytápění olověných van, čistící vany a drátotažnou linku. 

Tyto odběry je regulátor schopný vypínat, a zajistit tak úsporu spotřeby potřebnou v dané 

chvíli. Tyto výstupy jsou pomocí kabelového vedení navedeny v případě čistících van přímo 

do PLC systému, který tento povel vyhodnotí jako příkaz stop.  V případě ohřevu olověné 

lázně jsou kontakty vřazeny do řídícího obvodu skupiny stykačů. Rozpojení kontaktů způsobí 

rozpojení proudovodné dráhy stykačů a odpojení napájení dané sekce topení na určitou dobu. 

Toto odpojení způsobí na určitý čas úsporu energie a nepřekročení povoleného maxima. 

 V rozvodnici zůstal nepopsán ještě napájecí zdroj. Tento zdroj slouží pro napájení 

komunikačního rozhraní NPort (černý modul na obrázku 5.2 v levém dolním rohu). Toto 

rozhraní zajišťuje připojení regulátoru do interní sítě továrny. Pomocí připojení do sítě jsme 

schopni na běžném PC, po nainstalování softwaru, sledovat měřené hodnoty a nastavovat 

parametry regulace (viz kapitola 5.5 níže). 
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 Všechny moduly a napájecí zdroj jsou napájeny střídavým napětím 230 V. Toto 

napětí je přivedeno z předřazených jističů, které jsou na obrázku 5. 2 viditelné v pravém 

dolním rohu. Tyto jističe slouží jako nadřazená ochrana pro celou rozvodnici regulátoru. 

Všechny přístroje jsou umístěny ve dvouřadovém modulovém rozvaděči 2 x 12 pozic. 

Fotografie na obrázku 5.2 zobrazuje rozvodnici se sundaným čelním panelem. Po nasazení 

čelního panelu je zajištěna základní bezpečnost proti úrazu elektrickým proudem, jak i 

ochrana proti vnějším vlivům (hlavně vniku prachu a hrubých nečistot).    

 
Obr. 5.2 Fotografie rozvodnice se zapojením regulátoru 
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5.5 Vizualizace a řídící obrazovka 

 Program HMP je určen pro monitoring, ovládání a vyhodnocování dat regulátoru 

¼ hodinového maxima HMP-64M. Pro připojení k regulátoru je nutné mít na počítači jeden 

volný sériový port (popřípadě USB port s redukcí na RS232). Program je určen pro operační 

systémy Windows. Pro instalaci je potřeba mít na disku volných cca 10 MB diskového 

prostoru, plus další místo na záznamy průběžně načítané z regulátoru – cca 200 kB/měsíc na 

každé připojené zařízení (HMP, vstupní expandéry a jiné). Doporučené minimální rozlišení 

obrazovky pro chod programu je 1024*768 obrazových bodů. 

 Základním zobrazením v programu je hlavní měření, zobrazení tohoto okna můžeme 

vidět na obrázku 5.3. V tomto okně se zobrazují základní údaje o aktuálním stavu regulace. 

Hlavní část okna tvoří graf zobrazující průběh odběru aktuální ¼ hodiny. Vodorovná 

přerušovaná červená úsečka označuje hodnotu nastaveného technického maxima, vodorovná 

modrá úsečka hodnotu regulačního maxima, křivka průběhu je kreslena červenou barvou. Dvě 

šikmé úsečky udávají hodnotu posunu křivky a pásma necitlivosti regulace. V levé dolní části 

je zobrazen stav jednotlivých stupňů regulace (0 – zařízení vypnuto, 1 – zařízení zapnuto). 

V případě, že je stupeň ovládán uživatelem (je vyřazen z regulace, dle nastavení uživatele je 

buď vypnut, nebo zapnut), je vedle příslušného stupně zobrazen barevně symbol dlaně. Dále 

je zobrazen ještě název stupně (zadáván uživatelem – v našem případě stupně olovo 1, olovo 

2, vany a MFL2). 

 Vedle bloku stupňů jsou pod sebou umístěny tyto aktuální údaje – práce, výkon, čas 

¼ hodiny regulátoru a hodnota účiníku (cos ) – tento údaj se zobrazuje, pouze pokud je toto 

zadáno v nastavení programu. Dále jsou zobrazeny hodnoty pro podružná měření 1 a 2 (pokud 

jsou nastavené). U pravého okraje jsou zobrazeny maximální hodnoty odběrů pro minulou 

¼ hodinu a aktuální den. Pod těmito údaji jsou dále zobrazeny stavy počítadel impulsů 

jednotlivých vstupů (pokud je nastaveno jejich zobrazování). V horní části okna je pak 

zobrazen čas a datum PC, základní hodnoty nastavení regulátoru (technické a regulační 

maximum) a použitý tarif (1,2).  
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Obr. 5.3 Řídící obrazovka regulátoru ¼ hodinového maxima 

 Hlavní obrazovka nám zobrazuje údaje aktuálních hodnot a regulace. Mimo tyto 

údaje je v programu možné zobrazovat průběhové grafy spotřeby za zvolené období. Tyto 

data se ukládají v historii a je možno je dále taky exportovat do formátu xls, pro případ 

potřeby další zpracovatelnosti. Kromě těchto dat a průběhů bych ještě zmínil jednu 

podstatnou funkci a to je zobrazení tabulky denního výpisu ¼ hodinových maxim. Tuto 

ilustrační tabulku můžeme vidět níže v tabulce 5.1. 
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Tab. 5.1 Zobrazení denního výpisu ¼ hodinových maxim 

 
  
 Základem tabulky je 24 řádků a 4 sloupce, ve kterých jsou zobrazeny odběry 

v jednotlivých ¼ hodinách. Pokud nejsou údaje k dané ¼ hodině k dispozici, je v příslušné 

kolonce zobrazeno „x“. Jestliže došlo ve ¼ hodině k regulaci a vypnutí stupňů, je v příslušné 

buňce navíc zobrazen symbol „R“ – pokud je kurzor myši nad touto buňkou cca 3 vteřiny 

ponechán, zobrazí se detaily o době regulace jednotlivých stupňů. Indikace regulace stupňů je 

zobrazována pouze u tabulky hlavního měření. V dalším sloupci je pak uvedený celkový 

odběr v hodině (průměr, popřípadě součet z jednotlivých ¼ hodin dle měřené veličiny). Ve 

spodní části tabulky jsou zobrazeny celkové součty, maxima, minima, hodnota denního ¼ 

hodinového maxima s datem a časem výskytu. Pokud se v tabulce vyskytuje vícekrát hodnota 

rovná maximální, je zobrazen čas prvního maxima. 
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6 Tvorba modelu energetického okruhu drátovny v prostředí programu 
MATLAB 

 V rámci potřeby ovládání odběru elektrické energie v okruhu závodu s cílem 

minimalizovat pokuty za překročení ¼ hodinového maxima, byla brána v úvahu varianta 

tvorby numerického modelu energetické sítě podniku. Pokud by byl k dispozici model 

jednotlivých hlavních technologických celků, které se nejvíce podílejí na celkovém odběru 

energie podniku, bylo by možné predikovat celkový odběr v rámci každé ¼ hodiny. Díky 

tomu by bylo možné s  předstihem odpojovat jednotlivé celky tak, aby byla co nejméně 

ovlivněna produktivita podniku. Cílem této části práce je ověřit možnost tvorby modelu a 

ověřit opakovatelnost měření odběrů energie v rámci dnů. 

 V prvním kroku bylo nutné extrahovat relevantní energetická data ze stažených 

souborů ve formátu xls do prostředí programu MATLAB. Export probíhal ze systému 

ENERTIG, kde je možné k zadanému datu stáhnout údaje k průběžné spotřebě elektrické 

energie. Stažené soubory jsou uloženy ve stejném adresáři s inkrementujícím se číslem 

v názvu souboru. Pro potřeby importu dat byl vytvořen skript, který postupně otevírá všechny 

soubory v adresáři a extrahuje jejich obsah do jedné proměnné. Kompletní kód skriptu je 

k dispozici v příloze 3 této práce. Data byly řazeny do bloků dle datumu. Proměnná Data je 

ve formě matice kdy: 

1. řádek odpovídá odebrané energii v daném období,  

2. řádek obsahuje rok záznamu, 

3. řádek obsahuje měsíc záznamu,  

4. řádek obsahuj den záznamu, 

5. řádek obsahuje čas pořízení záznamu, 

6. řádek obsahuje absolutní čas vzhledem k prvnímu záznamu. 

 Skript prochází jednotlivé uložené soubory xls a extrahuje z nich relevantní 

informace. Skript nijak data netřídí, jedná se pouze o hrubou konverzi dat. 

 V dalším kroku je provedeno třídění dat z pohledu času. Algoritmus „Zpracovani dat 

z hromadne databaze. rozcleneni na Rok/Mes/Den/time“ ze skriptu v příloze 3. Skript iteračně 

prochází vždy celou databázi dat Data a hledá záznamy s definovaným datem. Jakmile je 

takový záznamem nalezen, je zkopírován do nové proměnné. Třídění probíhá do nové 

proměnné Kern, také typu matice. V proměnné Kern jsou tedy křivky odběrů elektrické 
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energie v jednotlivých dnech a je možné s nimi dále pracovat. Skript ukládá i obrazové 

výstupy jednotlivých dní viz obrázky (Obr. 6.1 a 6.2). 

 

Obr. 6.1 Ukázka odběru elektrické energie v daném okruhu dne 1. 3. 2019 

 
Obr. 6.2 Ukázka odběru elektrické energie v daném okruhu dne 2. 3. 2019 

 Na obrázcích 6.1 a 6.2 je zobrazen průběh odběru energie okruhu. Jak je vidět na 

obrázku 6.2, některé odběrové křivky nejsou zcela spojité. Tento stav byl způsoben vlivem 

výpadků bezdrátového připojení k online měřičům energie ENERTIG. V takových případech 
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je ztracena informace o okamžitém odběru v daném období, nicméně informace o celkovém 

odběru energie je stále zachována. Srovnáním obrázků 6.1 a 6.2 je patrné, že křivka na 

obrázku 6.2 má lepší vypovídací hodnotu a je tedy nutné projít všechny jednotlivé dny, a 

vyčlenit z nich pouze takové křivky, které jsou co nejvíce spojité a nevykazují ztrátu dat 

vlivem ztráty spojení. 

 Dále byl vytvořen algoritmus pro porovnání odběrových křivek u stejné technologie 

v jednotlivých dnech. Algoritmus s názvem „Srovnani spotreb den/den“ je k dispozici 

v příloze 4. Algoritmus prochází spotřeby energie v odpovídajících si časech zadaných dnů a 

počítá diferenci. V grafickém výstupu níže na obrázku 6.3 jsou vytištěny oba srovnávané dny 

a průběžné diference v odběru energie. 

 

Obr. 6.3 Přímé srovnání spotřeb energií u dvou dnů na stejném okruhu 

 Grafický výstup srovnávacího algoritmu je na obrázku 6.3. V horní části jsou 

barevně naznačeny průběhy odběrů v daném dni a ve spodní části grafu jsou příslušné 

diference. Srovnávány byly pouze ty dny, kdy bylo prováděno měření na stejném provozu 

(energetickém okruhu). Srovnáno bylo celkem 16 dnů s více méně stejným výsledkem. Byť je 

provoz v podniku třísměnný, a i když je technologie využívána stále stejně, není v principu 

možné přímé srovnání spotřeb v odpovídajících si časech. Střední hodnota rozdílů odběrů je 
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380,69 kWh se směrodatnou odchylkou 272,3 kWh (vzhledem ke srovnání dat na Obrázku 

6.3). 

 Dalším krokem byla tvorba algoritmu, který by byl schopen počítat ¼ hodinová 

maxima. Tento algoritmus je nazván „¼ hodinove maximum vypocet pro vsechny 

zaznamenane dny“ a je k dispozici v příloze 4. Algoritmus je postaven na definici ¼ 

hodinového maxima. Provádí se sumace odebrané energie (kWh) během 15 minut. Tento 

algoritmus propočítává každý patnáctiminutový interval během dne a stanovuje ¼ hodinové 

maximum. Výpočet této proměnné je velmi důležitý. Pokud by mělo hodnocení běžet 

v reálném čase, je zapotřebí ¼ hodinové maximum neustále obnovovat. Detekce se 

zpožděním znamená finanční ztrátu ve formě pokut. 

 

Obr. 6.4 Zobrazení ¼ hodinových maxim pro daný den 

 Na obrázku 6.4 je zobrazen výpočet ¼ maxim. V reálu probíhá hodnocení tak, že 

každý přípojný bod (podnik) má dodavatelem energií definované maximum, které nesmí 

překročit. V případě hypotetické situace z obrázku 6.4 bychom mohli například stanovit 

mezní hodnotu 18 MWh. Při jejím překročení by byla vypočtena pokuta a na konci 

zúčtovacího období fakturována. V reálu je na obrázku prezentována spotřeba pouze jednoho 

energetického okruhu, který se podílí na celkovém odběru elektrické energie podniku. Při 
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jeho odpojení v určitý čas by se ušetřila určitá energie daná sumou okamžitého odběru a doby 

odpojení.  

 Aby bylo možné lépe prezentovat spotřeby jednotlivých okruhů, byly provedeny 

výpočty průměrných hodnot a středních kvadratických odchylek od průměru. Algoritmus 

s názvem „Prumery dnu“ je k dispozici v příloze 4. 

 

 
Obr. 6.5 Střední hodnoty odběru energie v daném dni 

 Algoritmus vykreslí daný den (Obr. 6.5), vypočítá průměrnou hodnotu odebrané 

energie, vypočítá hodnotu rozptylu a nakonec doplní i směrodatnou odchylku. Na základě 

těchto hodnot je možné objektivně zhodnotit „spojitost“ odběru energie během dne. 

V ideálním případě bychom obdrželi kontinuální hodnotu odběru energie s rozptylem blížícím 

se hodnotě nula. 
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7 Závěr  

Dosažené výsledky práce a její zhodnocení: 
 V teoretické části diplomové práce bylo mým cílem seznámit se s procesy a 

technologii výroby využívané v drátovně. Během tvorby těchto kapitol jsem těžil hlavně 

z nabytých zkušeností v době mého působení v továrně, kdy jsem z pozice provozního 

elektrotechnika měl možnost tyto procesy pochopit. Mou hlavní pracovní náplni byly 

diagnostika a opravy poruch linek a strojního zařízení. Během vykonávání těchto úkonů jsem 

přišel do styku s procesy, stroji a přístroji popisovanými v kapitolách 2. a 3. Dále jsem musel 

komunikovat s mistry, technology a vedoucími pracovníky, a znalosti těchto odborníků mi 

také pomáhaly k pochopení postupů a řešení technických problémů. 

 V praktické části diplomové práce byla hlavním cílem instalace a uvedení do 

provozu regulátoru. Uvést regulátor do provozu se povedlo v dosti krátkém čase pár měsíců. 

Výsledkem bylo ušetření nákladů spojených s placením pokut za elektrickou energií. Dalším 

dopadem instalace je možnost kontroly okamžité spotřeby a v důsledku toho, možnost zvolení 

optimálního rezervovaného příkonu pro celý závod. V neposlední řadě při vhodně zvoleném 

rezervovaném příkonu nám regulátor vždy zaručí dodržení jeho hodnoty, a tím se opět 

vyhneme sankcím od dodavatele elektrické energie. Instalace má také drobný ekologický 

dopad, protože optimalizování odběru přispívá k hospodárnému využití elektrické energie. 

Dalším cílem byla realizace měření: toto měření sloužilo hlavně jako zdroj dat pro tvorbu 

modelu, ale během realizace jsem přišel na řadu možných využití. Jedním z okamžitých 

přínosů měření bylo získání přehledu o energetické náročnosti jednotlivých strojů. Vlivem 

tohoto výsledku můžeme určit, který stroj je nejhospodárnější, případně u kterého ze strojů je 

výsledná výroba nejúspornější z pohledu elektrické energie. Další možnosti využití těchto 

hodnot by byla možnost vypočítání ceny jednicových nákladů určitého produktu. Například 

spotřebu elektrické energie na jednu tunu určitého druhu drátu, nebo spotřebu elektrické 

energie pro potřebu vyrobení jednoho baru stlačeného vzduchu. Tyto faktory by mohly přispět 

k lepšímu ekonomickému pohledu na spektrum vyráběných drátů a případně vést ke korekci 

výsledných cen. Posledním faktorem zajímavým pro další pokračování práce, by mohla být 

možnost porovnání naměřených průběhu s průběhy, které se zaznamenávají z řídicích 

systémů. Zajímavé by bylo srovnání dat spotřeby na množství vyrobeného produktu, rychlosti 

a dalších parametrů. Takto by se mohly efektivněji sledovat hodnoty výtěžnosti strojů, 
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efektivity směn, a tyto výsledky by mohly zlepšit plánování a výsledné množství vyrobeného 

produktu. V případě energetického modelu z provedených testů nad získanými daty z odběrů 

energie je zřejmé, že není možné vytvořit jednoduchý energetický model jednotlivých 

technologických celků s cílem odhadovat celkový odběr podniku. Pokud by se k tomuto 

kroku dospělo jako k variantě predikce ¼ hodinových maxim, musela by se brát v úvahu také 

chyba úměrná směrodatné odchylce a objektivně zhodnotit, zdali je celková statistická chyba 

nižší, než predikovaný rozdíl spotřeby podniku v daném intervalu. Z pohledu statistiky by 

bylo potřeba provést mnoho měření odběrů během pracovních dnů, kdy by bylo možné 

zpřesňovat průměrné hodnoty odběrů a predikovat tak odběr s menší chybou. 

Uplatněné a chybějící znalosti a dovednosti: 
 Při psaní této práce jsem nejvíce teoretických znalostí načerpal z předmětů 

předchozího bakalářského studia, mezi které patří: Elektrické stroje I a II, Elektrické přístroje, 

Elektrická měření a Diagnostika na elektrických zařízeních. Znalosti získané v těchto 

předmětech o motorech, transformátorech, přístrojích a měřících přístrojích jsem použil 

hlavně při tvorbě teoretické části práce. Z předmětu Elektrická měření jsem využil hlavně 

znalostí spojené s obsluhou měřících přístrojů nastavováním jejich rozsahu a samotným 

odečítáním hodnot. V dosavadním magisterském studiu jsem čerpal znalosti pro vypracování 

práce hlavně z předmětů, které bych rozdělil do dvou skupin. První skupina mi usnadnila 

orientaci v provoze drátovny – do této skupiny bych zařadil předměty: Výroba neželezných 

kovů, Výroba železa a oceli, Programovatelné logické automaty II, Moderní komunikační 

technologie. V těchto předmětech jsme se učili o technických procesech, přístrojích a 

aplikacích, jejichž využití jsem měl možnost vidět v praxi. Do druhé skupiny patří předměty: 

Modelování a simulace, Modelování řídících a logistických systémů a Manažerská 

ekonomika. První dva zmíněné předměty mi posloužily hlavně při tvorbě modelu. Předmět 

manažerská ekonomika mi poskytla znalosti hlavně v oblasti struktury a ekonomie podniku 

jako takového. 

 Mezi mé chybějící znalosti patřily hlavně znalosti z oblasti spotřeby elektrické 

energie, její účtování a skladba ceny samotné. V průběhu dosavadního studia jsem se nesetkal 

s předmětem zabývajícím se touto problematikou a myslím si, že by bylo přínosné mít 

přehled o nákladech a ekonomických dopadech spojených s využitím elektrické energie. 

V další řadě jsem u sebe pozoroval nedostatky na poli znalosti technologie výroby, či 
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pracovních postupů spojených s výrobou produktů z oceli a dalších kovů. Těchto problematik 

se týkaly i předměty v mém dosavadním studiu, ale jejich rozsah a náplň se mi zdály 

nedostatečné. Na závěr bych zmínil, že je nezbytná znalost bezpečnosti při práci 

s elektrickými zařízeními či v laboratoři, ale nedostatky v této kategorii bych viděl na straně 

bezpečnostních školení, na které se během studia neklade dostatečný důraz, jak rovněž na 

jejich četnost a systém ověřování. 

 Diplomovou práci vykonávanou v kooperaci s podnikem zabývajícím se výrobou 

můžu v konečném důsledku pouze doporučit. Teoretické znalosti během studia jsou neúplné, 

pokud je neumíme aplikovat na reálnou problematiku. Zpracování měření, konstrukce a další 

úkoly nejsou pouze věc technická, ale taktéž i obchodní a ekonomická. Jednání s dodavateli, 

techniky, montéry a vedením společnosti je věc, která mě ve velké míře obohatila o cenné 

zkušenosti. Z pozice praktikanta jsem mohl pozorovat, jak probíhá proces výroby drátů, řízení 

zakázek, komunikace mezi zaměstnanci, a podílel jsem se na realizaci regulace ¼ hodinového 

maxima. Věřím, že tyto cenné zkušenosti a dovednosti získané během vypracování této práce 

budu schopen aplikovat a rozvíjet v budoucnu.         
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

Symbol Jednotky Význam symbolu 

d,d0,d1, mm Průměr 

dx mm Tloušťka 
F N Síla 

dN Pa Normálový tlak 

dT N Elementární třecí síla 

µ - Součinitel tření 

σn Pa Normálové napětí 

τ Pa Tečné napětí 

σ1 Pa Podélné tahové napětí 

σ0 Pa Tlakové napětí 

Rms MPa Střední mez pevnosti v tahu 

ε - Logaritmická deformace 

th ˚C Hraniční teplota drátu 

f - Funkce 

v  m.s-1 Rychlost 

u1, u2 V  Okamžitá hodnota napětí 

i, i1, i2 A Okamžitá hodnota proudu 

I A Proud 

P W Výkon 

p W Okamžitý výkon 

Q var Jalový výkon 

S  VA Zdánlivý výkon  

Ф, Ф1, Ф2 Wb Magnetický tok 

R Ω Odpor 

Z Ω Impedance 

vn V Vysoké napětí 

vvn V  Velmi vysoké napětí 

PLC - Řídicí systémy 
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A, W J Práce 

T s  Perioda 

L1, L2, L3 - Označení fázi 1, 2, 3 

N - Nulový vodič 

f Hz Frekvence 

H A.m-1 Intenzita magnetického pole 

B T Magnetická indukce 

S0 - Vstup regulátoru 

EMax kWh Maximální odběr 
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Příloha 3 Skript pro import dat ze souborů typu xls do prostředí MATLAB 
 
clear all 
  
Data(1,1)=0; 
for i=5:8 
    S=['C:\Data\Kern\EME2\amCharts (',num2str(i),').xlsx'] 
    %% Import the data 
    [~, ~, raw] = xlsread(S,'amCharts','A2:B289'); 
    raw(cellfun(@(x) ~isempty(x) && isnumeric(x) && isnan(x),raw)) = {''}; 
    cellVectors = raw(:,1); 
    raw = raw(:,2); 
    PwrCons = reshape([raw{:}],size(raw)); 
    DateRaw = cellVectors(:,1); 
    clear data raw cellVectors 
    n=size(Data,2); 
    Data(1,size(Data,2)+1:size(Data,2)+size(PwrCons,1))=PwrCons(:,1); 
  
    %Export Time Stamp z promenne DateRaw, resp. surove datum.POZOR na prevod z 
    %CELL do CHAR!!!! viz. prikaz char. Casova znacka se extrahuje pro kazdou 
    %hodnotu zvlast a ulozi se pod spotrebu. Promenna timestamp znamena pocet 
    %sekund v danem dni!! 
    for x=1:size(DateRaw,1) 
        S=char(DateRaw(x)); 
        day=str2num(S(1:2)); 
        month=str2num(S(4:5)); 
        year=str2num(S(7:10)); 
            hour=str2num(S(12:13)); 
            minute=str2num(S(15:16)); 
            sec=str2num(S(18:19)); 
        timestamp=hour*3600+minute*60+sec; 
        abstimestamp=1; 
        Data(2,n+x-1)=year; 
        Data(3,n+x-1)=month; 
        Data(4,n+x-1)=day; 
        Data(5,n+x-1)=timestamp; 
        Data(6,n+x-1)=abstimestamp; 
    end 
clear cellVectors raw DateRaw i n S x 
end 
for i=10:43 
    S=['C:\Data\Kern\EME2\amCharts (',num2str(i),').xlsx'] 
%         system('taskkill /F /IM EXCEL.EXE'); 
  
    if i==29 | i==30 | i==31 | i==32 | i==33 | i==34 | i==35 | i==36 | i==40 | i==41 
        %% Import the data 
        [~, ~, raw] = xlsread(S,'amCharts','A2:B193'); 
        raw(cellfun(@(x) ~isempty(x) && isnumeric(x) && isnan(x),raw)) = {''}; 
        cellVectors = raw(:,1); 
        raw = raw(:,2); 
        PwrCons = reshape([raw{:}],size(raw)); 
        DateRaw = cellVectors(:,1); 
        clear data raw cellVectors 
        n=size(Data,2); 
        Data(1,size(Data,2)+1:size(Data,2)+size(PwrCons,1))=PwrCons(:,1); 
    else 
        %% Import the data 
        [~, ~, raw] = xlsread(S,'amCharts','A2:B289'); 
        raw(cellfun(@(x) ~isempty(x) && isnumeric(x) && isnan(x),raw)) = {''}; 
        cellVectors = raw(:,1); 
        raw = raw(:,2); 
        PwrCons = reshape([raw{:}],size(raw)); 
        DateRaw = cellVectors(:,1); 
        clear data raw cellVectors 
        n=size(Data,2); 
        Data(1,size(Data,2)+1:size(Data,2)+size(PwrCons,1))=PwrCons(:,1); 
    end 
  
    %Export Time Stamp z promenne DateRaw, resp. surove datum.POZOR na prevod z 
    %CELL do CHAR!!!! viz. prikaz char. Casova znacka se extrahuje pro kazdou 
    %hodnotu zvlast a ulozi se pod spotrebu. Promenna timestamp znamena pocet 
    %sekund v danem dni!! 
    for x=1:size(DateRaw,1) 
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        S=char(DateRaw(x)); 
        day=str2num(S(1:2)); 
        month=str2num(S(4:5)); 
        year=str2num(S(7:10)); 
            hour=str2num(S(12:13)); 
            minute=str2num(S(15:16)); 
            sec=str2num(S(18:19)); 
        timestamp=hour*3600+minute*60+sec; 
        abstimestamp=1; 
        Data(2,n+x-1)=year; 
        Data(3,n+x-1)=month; 
        Data(4,n+x-1)=day; 
        Data(5,n+x-1)=timestamp; 
        Data(6,n+x-1)=abstimestamp; 
    end 
clear cellVectors raw DateRaw i n S x     
end  
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Příloha 4 Skript pro hodnocení naměřených dat 
 
clear all  
%#ok<*CLALL> 
%#ok<*SAGROW> 
%#ok<*AND2> 
%#ok<*NOPTS> 
  
load('Data_1.mat') 
  
clear abstimestamp ans day hour minute month sec year timestamp PwrCons 
  
%% Zpracovani dat z hromadne databaze. rozcleneni na Rok/Mes/Den/time 
m=0; 
for month=2:4 
    for day=1:31 
        n=0; tmp=0;  
        for i=1:size(Data,2) 
            if Data(3,i)==month & Data(4,i)==day  
                n=n+1; 
                tmp(n)=Data(1,i); 
            end     
        end 
        if tmp ~= 0 
% Tisk vystupu po dnech a ukladani na definovane misto             
%             figure(1) 
%             plot(tmp) 
%             grid on 
%             title(['Den ' num2str(day) '  Mesic ' num2str(month)]) 
%             xlabel('Čas [5 min]') 
%             ylabel('Spotřeba [kWh]') 
%             axis([0 size(tmp,2) 0 max(tmp)*1.1]) 
%             saveas(figure(1),['C:\Data\Kern\Vystupy\' num2str(month) num2str(day) '.png']) 
  
% Tvorba databaze dni do matice Kern. poradove cislo neodpovida datumu. 
            m=m+1; 
            Kern(m,1:size(tmp,2))=tmp;  
            tmp=0; 
%          plot(Kern(m,:))    
        end 
    end 
end 
clear day i month n tmp m Data 
  
%% Srovnani spotreb den/den 
  
  
% DaysDef=[17 20]; 
%  
% for x=1:size(Kern,2) 
%     DaysDelta(x)=abs(Kern(DaysDef(1),x)-Kern(DaysDef(2),x)); 
% end 
  
% figure(1) 
% clf(figure(1)) 
% plot(Kern(DaysDef(1),:),'Color',[1 0 0]); 
% grid on; hold on; 
% plot(Kern(DaysDef(2),:),'Color',[0 1 0]); 
% bar(DaysDelta); 
% S1=['Den ' num2str(DaysDef(1))]; 
% S2=['Den ' num2str(DaysDef(2))]; 
% S3=[' Rozdíl']; 
% title(['Srovnání spotřeb dnů mezi sebou_' num2str(DaysDef(1)) '_' num2str(DaysDef(2))]) 
% xlabel('Čas [5 min]') 
% ylabel('Spotřeba [kWh]') 
% legend(S1,S2,S3) 
% axis([0 size(Kern,2) 0 max(Kern(DaysDef(2),:))*1.1]) 
% hold off 
% saveas(figure(1),['C:\Data\Kern\Vystupy\_' S1 '_' S2 '.png']) 
clear DaysDef DaysDelta S1 S2 S3 x 
  
%% 1/4 hodinove maximum vypocet pro vsechny zaznamenane dny 
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sum=0; 
for DaysDef=1:21 
    for x=1:3:size(Kern,2) 
        for xx=0:2 
            sum=sum+Kern(DaysDef,x+xx); 
            Kern(DaysDef+22,x+xx)=sum; 
        end 
        sum=0; 
    end 
  
%     figure(1) 
%     clf(figure(1)) 
%     bar((Kern(DaysDef+22,:))); 
%     grid on; 
%     S1=['Den ' num2str(DaysDef)]; 
%     title(['Odvozeni 1/4 hod maxim pro dany den_' num2str(DaysDef)]) 
%     xlabel('Čas [5 min]') 
%     ylabel('Spotřeba [kWh]') 
%     legend(S1) 
%     axis([0 size(Kern,2) 0 max(Kern(DaysDef+22,:))*1.1]) 
%     hold off 
%     saveas(figure(1),['C:\Data\Kern\Vystupy\Ctvrt_hod_Max_' S1 '.png']) 
  
end 
  
%% Prumery dnu 
  
for DaysDef=1:21 
    sum=0; sumD=0; 
    for x=1:size(Kern,2) 
        sum=sum+Kern(DaysDef,x); 
    end 
    Kern(DaysDef+44,1:size(Kern,2))=sum/size(Kern,2); 
    for x=1:size(Kern,2) 
        sumD=sumD+(Kern(DaysDef,x)-Kern(DaysDef+44,1))^2; 
    end    
    rozptyl=round(1/size(Kern,2)*sumD,1); 
    SmerodatOdch=round(rozptyl^0.5,1); 
     
    figure(1) 
    plot(Kern(DaysDef,:)); 
    hold on 
    plot(Kern(DaysDef+44,:)); 
    hold off 
    grid on 
    S1=['Den ' num2str(DaysDef)]; 
    S2=['Prumer kWh ']; 
    title(['Prumerna hodnota odberu energie pro dany den_' num2str(DaysDef)]) 
    xlabel('Čas [5 min]') 
    ylabel('Spotřeba [kWh]') 
    legend(S1, S2) 
    axis([0 size(Kern,2) 0 max(Kern(DaysDef,:))*1.1]) 
    text(50,max(Kern(DaysDef,:))*0.3,['Hodnota Rozptylu = ' num2str(rozptyl) ' 
kWh'],'FontSize',18); 
    text(50,max(Kern(DaysDef,:))*0.25,['Hodnota Smerodatne Odchylky = ' num2str(SmerodatOdch) 
' kWh'],'FontSize',18); 
    hold off 
%     saveas(figure(1),['C:\Data\Kern\Vystupy\AVG_' S1 '.png'])    
     
end 
 

 
 


