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Při zatěžování vedení je rozhodující 
průhyb vodiče

• Ohrožení osob a majetku pod vedením
• Křižovatky s jinými vedeními, silnicemi…
• Zemědělské práce pod vedením…

Vzdálenost nad 
terénem !!!

Průhyb



Na čem závisí průhyb?
• mech. tah - vedení vyregulováno podle montážní tabulky při výstavbě
• vodič má modul pružnosti – vlastní hmotnost, dodatečné zatížení (námraza) 
• vodič má tepelnou roztažnost – teplota okolí, elektrické ztráty

Malá změna délky vodiče – značná změna průhybu !!!
Průhyb je silně teplotně závislý!!

Jak zatěžovat vedení, abych nepřekročil průhyb?

Tah ve vodiči

Průhyb

Vlastnosti 
vodiče

Proudové zatížení

Vzdálenost nad 
terénem !!!

Dodatečné zatížení
(námraza)



Kritické: teplota vodiče, (námraza)
Na čem závisí teplota vodiče?

• Ohřev od zatížení vedení – Jouleovy ztráty 
• Ohřev sluncem (adsorpce a radiace)
• Ochlazování větrem (rychlost a směr větru)
• Teplota okolí

Nebezpečné stavy – vysoké letní teploty, vysoké zatížení v 
bezvětří

Linka navržena na maximální povolený průhyb při teplotě 
vodiče 80°C 
Pro DyZa nutnost úprav některých vedení navržených podle 
starých norem - dnes 37 vedení hotovo !!!



Stávající stav
• Nesmí být překročena maximální dovolená teplota 

vodiče (obvykle  80°C)

• Průhyb je navržen pro kritické podmínky podle normy:
(35°C; 0,5m/s; 45°; 1000W/m2) – z něj vyplývá max. 
zatížitelnost při 80°C teploty vodiče

• V příznivějších podmínkách (nižší teplota okolí, vyšší 
rychlost větru apod.)  je vodič chladnější a průhyb nižší –
vedení bezpečnější.

Této rezervy chceme využít !!!



Měříme teploty vodičů a klimatické 
poměry na vybraných vedeních
1. Nainstalovali jsme měření teplot vedení na 

některá vedení (přeshraniční spoje).

V444 – Nošovice - Wielopole (PL) Systém Ritherm (RIBE), 
Valcap (NKT)

V441 - Hradec – Etzenricht (D) systém Ritherm (RIBE)

2. Nainstalovali jsme na tatáž vedení 
meteorologické stanice pro sledování 
povětrnostních podmínek (EGÚ Brno)

3. Začali jsme sledovat vývoj skutečných 
teplot vodiče v různých zatěžovacích i 
povětrnostních stavech



Sytém měření Ritherm 
(RIBE, Doble-Lemke)



Sytém měření Ritherm V444, V441 
(RIBE, Doble-Lemke)



Meteostanice (EGÚ Brno) V444, V441



Valcap (nkt Německo) V444



Elektrosystém (pokusně na V410)



Skandinávský systém

868 MHz 
100m
10let



Počítáme teploty vodiče podle 
naměřených klimatických podmínek

1. Výpočet podle metodiky CIGRE

2. Výpočet pro nás vyvinutý v EGÚ Brno

3. Výpočet pro nás vyvinutý v ZČU Plzeň

Srovnáváme všechny vypočtené hodnoty on line 
s měřenými hodnotami.



Jak?

1. Všechny měřené hodnoty jsme zahnali do 
jednoho systému – Centrální monitor ŘS,TR , 
MTV, THR
Systém umožňuje automatický sběr dat, 
dlouhodobou archivaci a velmi pohodlné 
vyhodnocení

2. Měřili jsme 1 rok měřit (léto / zima / léto), 
abychom ověřili přesnost měření a správnost 
výpočtu.

3. Měříme i nadále, ověřujeme správnost.



Naměřená  a vypočtená data
• rychlost a směr větru (m/s, °úhl)
• okolní teplota (°C)
• zatížení (A)
• sluneční záření (W/m2)
• naměřená teplota vodiče
• vypočtená teplota vodiče



Ověření měření teploty vodiče výpočtem (EGÚ Brno)

VELMI SLUŠNÁ SHODA !!!!



Ověření měření výpočtem
Bylo dosaženo velmi dobré shody výpočtu s měřením

Závěr :
Nemusíme na všech vedeních měřit teplotu 
vodiče, můžeme ji jen dopočítávat.
(žádné další instalace měření teplot na vodičích)

Jak se zbavit měření klimatických parametrů na všech 
vedeních?

Statistika – ověření hranice nebezpečných klimatických 
poměrů 35°C, 0.5m/s, 45°, 1000W/m2

Stanovení „statistických“ hodnot slunce, větru…, nemusíme je 
měřit



Co je zatížitelnost vedení

Jakým proudem mohu za daného počasí zatížit 
vedení, abych nezvýšil jeho průhyb nad stanovenou 
mez?

1) Dynamická zatížitelnost
Počítá se dovolené proudové namáhání vodiče tak, aby 
dosáhl právě dovolené teploty (80°C) při aktuálních 
naměřených klimatických hodnotách – okolní teplota,vítr, 
směr větru, slunce,….(silně proměnlivý výsledek)

červená křivka



Typické průběhy dynamické a 
statistické zatížitelnosti

okolní 
teplota

dynamická 
zatížitelnost

statistická 
zatížitelnost

jmenovitá 
zatížitelnost



Co je zatížitelnost vedení

Jakým proudem mohu za daného počasí zatížit 
vedení, abych nezvýšil jeho průhyb nad stanovenou 
mez?

Některá silně proměnná data (vítr) nahradíme statistickými 
minimy (0,5m/s) – odchylka vždy na stranu bezpečnosti

2) Statistická zatížitelnost
Počítá se dovolené proudové namáhání vodiče tak, aby 
dosáhl právě dovolené teploty (80°C) při statisticky 
určených nejhorších klimatických hodnotách a naměřené
teplotě okolí (relativně stabilní výsledek).

hnědá křivka

Měření teploty okolí stále zůstává !! Co s tím??



Typické průběhy dynamické a 
statistické zatížitelnosti

okolní 
teplota

dynamická 
zatížitelnost

statistická 
zatížitelnost

jmenovitá 
zatížitelnost



Měření teploty okolí stále zůstává !! Co s tím??
Jak se zbavit měření teploty okolí na každém vedení – výpočet podle 
teplot naměřených ČHMÚ? – „nákup“ hodnot teplot ?

Meteo ČHMÚ



Jak se zbavit měření teploty okolí na každém 
vedení – výpočet podle teplot naměřených 
ČHMÚ? – „nákup“ hodnot teplot 

ČHMÚ má síť cca 39 profesionálních certifikovaných stanic a dalších 
cca 150 vlastních podpůrných stanic

Jsou schopni určovat teplotu okolí se slušnou přesností cca +-500m s 
přepočtem na výšku nad terénem.

Když jim dáme stožárová místa (souřadnice a průměrnou výšku vodiče 
nad terénem), jsou schopni vrátit teplotu okolí v každém rozpětí 
(interpolací) s postačující přesností

Tento systém chodí dnes automaticky, teploty ve všech rozpětích 
zavedených vedení chodí do systému MTV v hodinových intervalech

Z nich dopočítáváme zatížitelnost, kterou předáváme dispečerům



MTV – monitor teplot vedení



Zatížitelnosti 37 vedení podle ČHMÚ – chodí dispečerům



22 vedení (upravených na 80°C) 
provozujeme dnes dynamicky



Jenže PS nejsou jen vedení !!!!



Dynamické zatěžování zařízení v rozvodnách

TR 1 TR 2

vedení

i

Přípojnice (lanové) obdobný problém jako vedení
Propojení v polích obdobný problém jako vedení – lze posílit
Odpojovače vyměnit proudovodné části, nepřetížitelné
PTP vyměnit s ohledem na přetížitelnost 
Vypínače obvykle vyhovují, nepřetížitelné
Ochrany upravit, nastavit
Obchodní měření přetížitelné elektroměry

Alespoň 3150A !!!



Přípojnice (lanové)
Bylo provedeno stejné opatření ke stanovení zatížitelnosti jako u 
vodičů vedení.

• Bylo nainstalováno měření  klimatických podmínek (PMS) v 
HRA a SLV.

• Bylo naistalováno zařízení k měření teploty vodiče a 
protékajícího proudu (OTLM - Slovinsko)



Přípojnice SLV



Přípojnice (lanové)
 Byl upraven algoritmus pro výpočet teploty vodiče přípojnice 

(dvojsvazek)
 Teplota vodiče je on-line měřena a dopočítávána
 Výsledky měření a výpočtu byly srovnány jaro- „léto“



Přípojnice (lanové, trubkové)

 Pro lanové přípojnice a propojení jsme přijali 
stejný princip dynamického zatěžování jako pro 
venkovní vedení 

 Trubkové přípojnice samy o sobě mají 
dostatečnou proudovou rezervu. Spojky trubek 
vyhovují.



Odpojovače

Byly vyměněny proudové dráhy odpojovačů, aby 
byly trvale zatížitelné do 3150A. 

Přístrojové transformátory proudu

Dnes jsou převážně používané PTP s 1600/1 A s 
třídou přetížení 1,5.
Kde je třeba, vyměňují se za PTP s třídou přetížení 2 
(3200A) 



Vypínače

Obchodní měření

Kde je třeba, jsou osazovány jen elektroměry s 
vysokou proudovou přetížitelností

Dnes používané vypínače mají vypínací schopnost 
3150A. Pokud by vypínač nevyhovoval, bude 
vyměněn.

Sekundární technika –ochrany, ŘS

Ochrany je v mnohých případech nutno upravit, 
případně přenastavit. ŘS obvykle dostanou nové 
karty, aby byly schopna měřit vyšší proudy.



Výpočet zatížitelnosti vč. vývodů 
rozvoden
Minimální zatížitelnost obou polí rozvoden (na koncích) a vedení 
= zatížitelnost řetězce



Výpočet zatížitelnosti proudového řetězce 
rozvodna – vedení - rozvodna

1 + 2 – hlavní úsek

3 – vývodový úsek

5 – pomocný  úsek

Záleží na topologii vývodu –
momentálním provozu, jaká 
bude výsledná zatížitelnost

Dopočítává se přímo v 
dispečerském systému



Závěrečné shrnutí
 Systém dynamického zatěžování vedení 80°C máme hotový.
 Zavedli jsme obdobný systém pro rozvodny 
 Museli jsme vyměnit některé přístroje v některých rozvodnách
 Zahájili jsme přenos hodnot DyZa  dispečerům
 V systému je zahrnuta statistická predikce zatížitelnosti na 

cca 1 – 2 dny dopředu 
 Velká část vedení implementována, v platné provozní 

instrukci cca 22 vedení vč. přilehlých rozvoden
 Dispečer má daleko větší stupeň bezpečnosti, protože v 

případě kontingence zná rezervu přetížení



Děkuji za pozornost.
Dotazy?

Jiří Velek

ČEPS, a.s
Elektrárenská 774/2
Praha 10

velek@ceps.cz

www.ceps.cz


