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14A) Rozvod elektrické energie
- kategorizace nap tí
- druhy rozvodných sítí
- rozvodné stanice
- první pomoc p i úrazu elektrickým proudem
Schopnost p enosu na velké vzdálenosti pat í mezi základní výhody elektrické energie. Úkolem rozvodu je
zajistit p enos energie s co nejmenšími ztrátami. Hledaji se nové druhy vodi , zlepšuje se ú inník a zvyšuje
se nap tí p enosové soustavy.
Zdroje st ídavého nap tí umožnily rozvoj trojfázové soustavy a jednoduché zvyšování a snižování nap tí
pomocí transformátor .

Rozvodné soustavy a nap tí:
Rozd lení podle nap tí proti zemi:
a) rozvody malého nap tí (mn)
b) rozvody nízkého nap tí (nn) 230/400V
c) rozvody vysokého nap tí (vn) 6, 10, 22, 35kV
d) rozvody velmi vysokého nap tí (vvn) 110, 220kV
e) rozvody zvláš vysokého nap tí (zvn) 400, 750, 1150kV
Rozd lení podle ú elu st ídavé sít :
a) nad azené sít zvn 400kV - p enášejí elektrickou energii mezi centry výroby a spot eby v celostátním
m ítku
b) p enosové sít vvn 110, 220kV - p enášejí velké výkony z výroben do nad azené soustavy
c) distribu ní sít vn 22, 35kV - p enášejí elektrickou energii z elektrárny nebo rozvodny do místa spot eby
p es transforma ní stanice ze sítí vvn
d) pr myslové sít vn 3 * 6,3 * 10kV, 3 * 230/400V, 3 * 660V, jsou zásobeny p es transforma ní stanice ze sítí
vn
e) sekundární sít 3 + PEN 50 Hz 400 V, st ídavých - zásobují energií obyvatelstvo

Druhy elektrických sítí:
Uzel napájecího zdroje sít m že být:
a) p ímo spojený se zemí
b) nep ímo spojený se zemí (p es len s impedancí - zhášecí transformátor, cívka)
c) izolovaný od zem
Podle uspo ádání rozlišujeme sít :
a) paprskovité - vzniknou z n kolika vedení napájených z jedné strany, používají se pro mén d ležité
dodávky energie
b) uzav ené - okružní, zajiš ují v tší jistotu dodávky energie
c) m ížkové - jsou napájeny paraleln spolupracujícími transformátory v uzlech sít , používají se v hust
zastav ných místech s velkým odb rem energie, jsou nákladné , odolné proti zkrat m a p etížení je u t chto
sítí složité.
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Rozvodny
Místo, ve kterém jsou soust ed na za ízení na p ipojování zdroj (generátor , transformátor , p ívodních
vedení) a r zných vývod (venkovních nebo kabelových) ke spot ebitel m elektrické energie, nazýváme
rozvodna.
Rozvodna p edstavuje elektrický uzel. Obrovské elektrické výkony se p enášejí na velké vzdálenosti. Aby
tento p enos byl hospodárný, musí se jmenovité nap tí generátoru transformovat na velmi vysoké nap tí.
Místo, kde jsou soust ed ny rozvodny s p íslušnými transformátory na dv nebo n kolik r zných nap tí
nazýváme transformovna.
Rozvodny a transformovny jsou nej ast ji v jednom objektu a nazývají se elektrické stanice. Elektrické
stanice rozd lujeme podle p evládající funkce na transforma ní stanice, spínací stanice a m nírny.
Rozvodna je hlavní ástí elektrické stanice. Tvo í ji p ístroje, izola ní za ízení a p ípojnice.
Rozvodna je hlavní ástí elektrické stanice. Tvo í ji p ístroje, izola ní za ízení a p ípojnice.
p ístroje rozd lujeme:
a) výkonové vypína e
b) odpojova e
c) odpína e
d) uzem ova e
e) m ící transformátory
f) ochrany
g) blokovací a signaliza ní za ízení
Izola ní za ízení rozd lujeme:
a) podp rné a záv sné izolátory
b) pr chodky
Jako izola ní materiál se používá olej, vzduch, slída......
P ípojnice jsou hlavní ástí rozvodny a tvo í elektrický uzel. Jsou zhotoveny z m d ných nebo hliníkových
pás , ty í, trubek a lan. Upevn ny jsou na podp rných nebo záv sných izolátorech. Dimenzují se tak, aby
vydržely dynamické a tepelné namáhání p i zkratu.

2/3

14A) Rozvod elektrické energie

http://maturitanazamku.kvalitne.cz

První pomoc p i úrazu elektrickým proudem
Postup záchranných prací:
a) p i vzniku úrazu el. energií závisí výsledek záchrany postiženého na v asném a správném provedení
záchranných prací
b) záchranné práce obsahují v prvé fázi vyprošt ní, následn poskytnutí první pomoci a zajišt ní léka ské
pomoci
Vyprošt ní postiženého:
postup p i vyproš ování je t eba volit dle místních podmínek tak, aby v žádném p ípad nemohlo dojít k
následnému úrazu zachránce nebo dalších osob. Nejd íve je t eba vyhodnotit p í iny úrazu el. energií, které
rozd lujeme na úraz el. výbojem a úraz el. proudem.
Zásady vyproš ování jsou tém shodné pro st ídavý i stejnosm rný proud.
1) Vypnutí p ívodu elektrického proudu
je p ednostn využíván pouze v p ípad , kdy je možné rychlé a bezpe né vypnutí el. za ízení bez dalšího
ohrožení postiženého, p edstavuje nejv tší ryziko z hlediska zachránce.
2) Odtažení postiženého z dosahu el. proudu
zp sob vhodný v p ípad
asové náro nosti vypnutí nebo neprokazatelnosti vypnutí a nebo p i poloze
postiženého s možností vzniku dalšího úrazu el. proudem.
a) základní podmínkou je, že se zachránce v žádném p ípad nesmí sám dostat do proudového obvodu
b) pro zásah je vhodné vytvo it izolovanou plošinu, na které bude zachránce stát
c) p i úrazu el. za ízením nad 1000V je nebezpe í vzniku krokového nap tí
3) Odsunutí zdroje úrazu z dosahu postiženého
zp sob vhodný zejména p i nebezpe í vzniku krokového nap tí nebo op tovného automatického zapnutí
za ízení.
4) P erušení p ívodu el. proudu
zp sob vhodný k použití v p ípad asové náro nosti vypnutí a zejména technické možnosti p erušit p ívod
bez vlastního ohrožení úrazem.

Poskytnutí první pomoci:
pro správný postup p i poskytování 1. pomoci a tím samoz ejm i pro p ežití postiženého je nejd ležit jší, jak
závažn byly el. energií poškozeny dv základní funkce:
- dýchání
- srde ní innost
Nejprve se musíme v novat t mto dv ma v cem a až potom se v nujeme dalším, v tšinou životu a zdraví
mén nebezpe ným poran ním.
Postup p i poskytování první pomoci:
zjistíme zdravotní stav postiženého podle d ležitosti p íznaku:
- je postižený p i v domí?
- dýchá?
- je dýchání dostate né?
- je hmatný tep na kr ní tepn ?
vyšet ení by nem lo být delší než 5 sekund
- jsou zlomeny kosti kon etin?
- je podez ení na poran ní páte e?
- jsou jiná poran ní, které je nutno ošet it p ed p íjezdem zdravotník ?
P ivolání odborné zdravotní pomoci:
p ivolání záchrané služby - tís ové volací íslo 155:
- p i nedostate ném dýchání nebo zástav srdce
- p i bezv domí
- p i pádu z výšky
- p i poran ní s prudkým krvácením
- p i podez ení na poran ní páte e
Tís ová výzva musí obsahovat:
úraz el. energií - výboj, proud, nap tí
stav bezv domí - bezv domí - postižený není oslovitelný
- zmatenost - postižený je p i v domí, ale je dezorientován
dýchání - dostate né, nedostate né, nedýchá
tep
- hmatný na kr ní tepn
- nehmatný na kr ní tepn
místo nehody
as, kdy se nehoda stala
zvláštnbosti terénu, d ležité pro nasazení transportního prost edku
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