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Dimenzování vodi čů v rozvodech NN

Kritéria pro dimenzování vodi čů:

•přípustné oteplení

•hospodárnost

•mechanické namáhání

•dovolený úbytek napětí

•účinky zkratových proudů

•správná funkce ochrany před úrazem elektrickým proudem
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Druhy elektrických vedení

Venkovní rozvody:
a) vedení z holých vodičů
b) troleje

Uvnitř objektu
a) trolejová
b) kryté přípojnicové rozvody
c) vedení v trubkách a lištách
d) vedeni z můstkových vodičů
e) vedení kabelová
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Vnější trolejové vedení

Vnitřní trolejové vedení

Vnitřní přípojnicový rozvod
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Průřez elektrického vedení musí být takový, 
aby spl ňoval požadavky na:

1) přípustné oteplení;

2) hospodárnost provozu;

3) mechanickou pevnost;

4) odolnost vůči účinkům zkratového proudu;

5) dovolené úbytky napětí;

6) spolehlivou funkci ochrany před úrazem elektrickým proudem.
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1. Určení výpo čtového zatížení vedení

Při projektování elektrického rozvodu v jakémkoli objektu musíme navrhnout 
jaký bude maximální odběr (příkon), na který musí být dimenzováno vedení, 
napájecí zdroj (např. transformátor), jisticí přístroje ap. 

Kdybychom prostě sečetli výkony všech spotřebičů které v objektu budou, 
a na něj dimenzovali elektricky rozvod, bylo by to nehospodárné, 
protože je velmi malá pravděpodobnost, že by všechny spotřebiče 
pracovaly současně a na plný výkon.

Proto se určuje takzvané výpočtové zatížení Pv.

kde: β je činitel náročnosti dané skupiny spotřebičů, pro různé skupiny
spotřebičů (druhy provozu) ho udávají normy, pohybuje se v rozmezí 0,2 až 1. 

Pi jsou výkony jednotlivých instalovaných spotřebičů.

∑= iv PP β
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Z výpočtového zatížení se určí výpo čtový proud (pro trojfázový rozvod):

kde: U ..........sdružené napětí
.... střední učiník pro danou skupinu zařízení, 

také Ize najít v normách

φcos..3 U

P
I v

v =

φcos
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2. Dimenzování vedení podle p řípustného oteplení
Při průchodu proudu vodičem dochází k jeho zahřívání. Vyvinuté teplo 
Q je úměrné procházejícímu proudu, úbytku napětí na vodiči vodiče  
a době jejich působení.

Vyvinuté teplo má za následek oteplení vodiče , které nesmí s ohledem na 
namáhání izolace překročit povolenou mez (danou kvalitou izolace).
Proto pro každý druh vodiče udává výrobce jeho jmenovitou proudovou 
zatížitelnost INV pro vztažné podmínky (typicky teplota okolí 30°C, vol né uložení
vodiče). Pro jiné podmínky uložení je nutno vypočítat dovolené proudové zatížení
IDOV

kde                             jsou přepočítací součinitele, respektující snížení zatížení
v závislosti na způsobu uložení vodiče, jeho uskupení (vlivy blízkosti), okolní
teplotu, tepelné odpory půdy atd. (viz ČSN 33 2000-5-523).

∫= dtiuQ

nNVDOV kkkII ...** 21=

nkkk ,..., 21
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Pro orientační návrh průřezu vodiče lze požít dvě následující tabulky,
umožňující stanovení proudové zatížitelnosti Cu vodičů
při různých způsobech uložení

Tab.1  

Způsoby uložení vodičů
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Tab.2 Dovolené zatěžovací proudy měděných (Cu) vodičů 1-25 mm2 
s PVC izolací při okolní teplotě vzduchu 30 °C, 
v zemi ( pro uložení v zemi 20 °C a tepelném odporu p ůdy 2,5 K*m/W.)
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3. Dimenzování vedení s ohledem na hospodárnost
Toto kriterium má zajistit, aby celkové investiční a provozní náklady na vedeni 
byly co nejmenší. Účelem návrhu podle tohoto kriteria je nalézt hospodárný 
průřez vedeni, jemuž odpovídá minimum celkových nákladů, při určité
předpokládané životnosti vedeni a předpokládaném zatížení.

4. Dimenzování vedení s ohledem na mechanické namáhání
Vodiče pro elektrický rozvod musí být schopny odolávat mechanickému 
namáhaní, které může nastat při montáži, nebo během provozu (pohyblivé
přívody, v pohyblivých prostředcích, vedení na pracovních strojích apod.). U 
vodičů pro vnitřní rozvod dochází k největšímu mechanickému namáhání při 
montáži, nebo vlivem zkratových proudů (těm je věnováno samostatné kritérium 
návrhu). U vodičů venkovního vedení se přidává navíc namáhání povětrnostními 
vlivy, zejména námrazou a větrem.
Průřezy vodičů musí být navrženy tak, aby z hlediska mechanické pevnosti snesly 
nejvyšší namáhání, které může v provozu nastat.
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5. Dimenzování vedení podle dovoleného úbytku nap ětí.
Při rozvodu elektrické energie vedením, ať už venkovním, nebo kabelovým dochází
vlivem průchodu proudu k úbytku napětí na vedeni a tím i k poklesu napětí na 
spotřebiči.Tento pokles napětí by mohl ovlivnit některé důležité provozní vlastnosti 
spotřebiče (např. moment motoru apod.) a proto jsou dovolené úbytky síťového napětí
limitovány. Jejich přípustná velikost je závislá na druhu rozvodu (občanský, zemědělský, 
průmyslový, podzemní, na jeřábech apod.) a je uvedena v příslušných normách.
U střídavého rozvodu dochází k úbytku napětí nejen na činném odporu vedení, ale také
na jeho reaktanci. Činný odpor vedeni můžeme ovlivnit jeho průřezem (čím silnější vodič, 
tím menší odpor), reaktance je ale dána prostorovým rozložením vodičů a délkou vedení. 
Průřez vodiče ji výrazněji neovlivňuje. U vedení NN je ale úbytek na reaktanci téměř
zanedbatelný, proto lze počítat pouze s úbytkem na činném odporu vedeni (zvláště u 
kabelu). Úbytek napětí na vedení je potom přibližně:
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6. Dimenzování vedení s ohledem na ú činky zkratových proud ů

Při provozu vedení může dojít k průrazu izolace a k následnému zkratu. I když je zkrat 
odpojen ochranným prvkem (pojistkou, jističem nebo jinou ochranou), po určitou krátkou 
dobu (setiny sekundy až jednotky sekund) protéká obvodem zkratový proud, který bývá
mnohonásobně větší než jmenovitý proud. Tento zkratový proud způsobuje tepelné
(zahřívání) a mechanické namáhání vodičů.
Proto při návrhu vedení s ohledem na účinky zkratu je důležitou veličinou tzv. zkratový 
výkon, nebo počáteční rázový zkratový proud. To je proud, který teče v daném místě
rozvodu v prvém okamžiku po zkratu než zareagují ochrany. 

Silové účinky jsou nebezpečnější tam, kde jsou vodiče pevně uloženy, například 
přípojnice v rozvaděčích, kde by mohlo dojít k ulomení podpěrných izolátorů.
Síla působící mezi dvěma rovnoběžnými vodiči je dána vztahem:
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7. Dimenzovaní vedení s ohledem na správnou funkci oc hrany p řed 
úrazem elektrickým proudem
Průřez vedení (pracovního i ochranného vodiče) je nutno volit tak, aby 
impedance vypínací smyčky nepřekročila hodnotu, vyplývající z podmínky pro 
vypnuti ochranného prvku (přístroje) v požadované době. Tato doba je dále 
závislá na tom, zda se jedná o připojení přenosného spotřebiče s držením v 
ruce při jeho používání, nebo pevné připojení a umístění. Nejdelší přípustné
doby odpojení pro sítě s uzemněným uzlem (TN) jsou závislé na velikosti 
napětí vodiče proti zemi a jsou uvedena v tabulce 3. 

Tab.3 Smluvené vypínací doby odpojení spotřebičů od zdroje v případě
poruchy
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8. Postup p ři návrhu vedení

- Z celkového příkonu a činitele náročnosti určit výpočtový proud IV
obvodu (viz bod 1)
- Zvolí se jisticí přistroj, jeho jmenovitý proud  In musí být větší než
výpočtový proud Iv.
- Zvolí se, nebo se navrhnou druhy vedení a průřezy vodičů.
- Vypočítá se zkratový proud v obvodu a zkontroluje se, zda jisticí
přístroje i vodiče vyhovují z hlediska zkratového proudu.
- Zkontroluje se, zda vodiče vyhovují podle dalších kriterií v bodech 3 -7.

V praxi může být podle konkrétního případu projektovaného rozvodu návrh 
zjednodušen a některé kroky vynechány. 
V současné době výrobci elektrických přístrojů dodávají programové
vybavení pro projektování s podporou počítače a zabudovanými kontrolami 
důležitých parametrů.
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9. Jišt ění
Účelem jištění je zabránit škodám nebo ohrožení lidi a zvířat, 
zařízení, výroby a to:
-preventivně zabránit vzniku nenormálních stavů nebo možnosti 
vzniku následných poruch
-omezit následky poruch na nejmenší míru.
Nenormální stavy a poruchy u el. rozvodu (vedení) mohou byt např. 
přetížení, zkraty, zemní spojení, přerušení obvodu.
Podle časové následnosti reakce rozdělujeme jištěné jevy do dvou 
skupin:
1. skupina obsahuje poruchy vyžadující okamžitý, přímý a na napětí
sítě nezávislý zásah ochrany. Jedná se zde především o zkraty. U 
olejových transformátorů to může být např. vývin plynu v chladicím 
oleji a pod.
2. skupina obsahuje nebezpečné stavy dovolující zpožděný zásah. 
Jedná se zde např. o přetížení, zemní spojení, zmenšení
izolačního odporu, stoupnuti teploty a pod. Většinou zde dochází k 
vyhodnocení stavu, jeho signalizaci a k následnému řízenému 
(opožděnému) vypnutí obvodu. 
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Vlastní přiřazení jisticích prvků musí být provedeno tak, že pro jejich jmenovitý
proud musí být splněna podmínka:

V tabulce 4 je uveden výtah pro informativní přiřazení jisticích prvků
(pojistek nebo jističů) kabelům a vodičům s měděným jádrem a izolací PVC
pro vybrané druhy uložení.

Cu
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9.1 Selektivita p ři jišt ění
Selektivnost jištění spočívá v tom, že poruchu v elektrickém obvodu vypíná
ten jisticí přístroj, který je k ní nejblíže. Selektivity se nejčastěji dosahuje 
odstupňováním jmenovitých proudů jisticích přístrojů. V případě vypínání
zkratů se používají jisticí přístroje s časovým zpožděním zkratové spouště. 
Blíže ke spotřebiči zapojíme rychlejší jisticí přistroj, čím dál od spotřebiče 
použijeme přístroj s větším časovým zpožděním. Vzájemné přiřazení
dovoleného proudového zatížení vedení v závislosti na čase   a vypínacích 
charakteristik jisticích prvků je na obr.1.

Obr.1 Ampérsekundové (vypínací)
charakteristiky jističe a pojistky 
a charakteristika dovoleného
zatížení vedení
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KONEC 2. části
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