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ÚVOD 
 

V súčasnej dobe sa v Slovenskej republike používajú dve trakčné prúdové 

sústavy používané na štandardný rozchod koľajníc (1435 mm), a to jednosmerná 

trakčná prúdová sústava pre napätie 3 kV (tu zahŕňame aj širokorozchodnú trať Haniska 

pri Košiciach – štátna hranica s Ukrajinou) a jednofázová striedavá trakčná prúdová 

sústava 50 Hz pre napätie 25 kV. 

Ako prvá trakčná prúdová sústava bola zvolená jednosmerná trakčná prúdová 

sústava napájaná cez usmerňovače a transformátory  z trojfázovej energetickej siete a to 

v roku 1949 na trati Žilina – Spišská Nová Ves. V tejto dobe sa javil tento spôsob 

napájania ako najlepšie vyhovujúci, keďže ho volili aj iné železničné správy ako napr. 

vtedajšie ZSSR, Poľsko, Belgicko, Francúzsko, Anglicko a Taliansko. V roku 1967 bola 

uvedená do prevádzky na základe kladných výsledkov a skúsenostiach zo zahraničia 

(Anglicko, vtedajšie ZSSR, Japonsko, Francúzsko, ...) a taktiež aj nízkych investičných 

nákladov železničná trať z Kutnej Hory do Bratislavy s jednofázovou striedavou 

trakčnou prúdovou sústavou 50 Hz, 25 kV. Dnes je  v Slovenskej Republike 1538 km 

elektrifikovaných tratí z celkovej dĺžky 3662 km t. j. 42%. Pomer jednosmernej 

prúdovej sústavy k jednofázovej je približne 1:1. Jednosmerná trakčná prúdová sústava 

sa používa na severe a východe Slovenska, jednofázová striedavá trakčná prúdová 

sústava na západe a juhozápade Slovenska (obr. 1.1).  

 

 
Obr. 1.1 Mapa elektrifikovaných tratí ŽSR 
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Elektrifikáciou tratí dochádza k výhodám dopravno-technického charakteru, 

pretože umožňuje bez zvýšenia maximálnej rýchlosti na trati zvýšiť aj priemernú 

rýchlosť medzi stanicami a súčasne aj zvýšiť dopravnú výkonnosť.  

Snaha o zjednotenie trakčných sústav na Slovensku zmenou na jednofázovú 

striedavú trakčnú prúdovú sústavu v rámci ČSR trvá už od minulosti. Snahou 

o zjednotenie trakčných sústav bolo zadanie „Štúdie o možnosti prechodu na 

jednofázovú trakčnú sústavu v sieti ČSD“, ktorú zadalo SUDOP-u FMD dňa 26.9.1985. 

Táto štúdia bola ukončená 24.9.1987. Štúdia preukázala výhodnosť prechodu na 

striedavú trakciu a odporučila jej realizáciu. Predpokladalo sa, že prechod na striedavú 

trakciu potrvá približne 30 rokov. Odporúčala pri výmenách izolácie používať na 

jednosmerných vedeniach izolačné prvky s izolačnou hladinou na 25 kV. Napriek 

uvedeným skutočnostiam pokračovalo sa z rôznych príčin naďalej s budovaním tratí 

elektrifikovaných jednosmernou trakčnou prúdovou sústavou. Modernizácia 

koridorových tratí na Slovensku priniesla opätovnú potrebu prehodnotiť snahy 

o zavedenie jednotnej jednofázovej elektrickej trakcie na železničnej sieti ŽSR. 

Modernizáciou elektrifikovanej trate v koridore V. sa uvažuje zvýšiť maximálnu 

rýchlosť na 160 km/h. 

Dochádza k výhodám energeticko-hospodárneho charakteru, pretože umožňujú 

hospodárnejšie využitie prírodných zdrojov. Asi jedinou veľkou nevýhodou sú pomerne 

vysoké náklady spojené s výstavbou pevných elektrických trakčných zariadení PETZ. 

Na základe týchto aspektov je treba posúdiť, ktorý z trakčných systémov je efektívnejší 

a hospodárnejší. 

Predmetom diplomovej práce je analyzovať súčasný stav napájacej sústavy 

železničnej trate Košice – Poprad, návrh zmeny trakčnej prúdovej sústavy, následný 

energetický výpočet pre túto trakčnú prúdovú sústavu s návrhom pevných elektrických 

trakčných zariadení pre rýchlosť 160 km.h-1.  
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1. ANALÝZA SÚČASNEJ JEDNOSMERNEJ SÚSTAVY 
3 kV NA TRATI KOŠICE – POPRAD A NÁVRH 
ZMENY TRAKČNEJ SÚSTAVY 3 kV NA SÚSTAVU 
25 kV, 50 Hz  

1.1 Popis trakčných napájacích prúdových sústav  

1.1.1 Jednosmerná trakčná prúdová sústava s napätím 3 kV 

Jednosmerná trakčná prúdová sústava sa napája trakčnými meniarňami 

z trojfázovej energetickej sieti, z ktorej sa odoberá symetrický trojfázový prúd 

s pomerne vysokým účinníkom, rádu 0,92 a usmerňuje sa na prúd jednosmerný pre 

napájanie trakčnej sieti. Inštalovaný výkon a vzdialenosť meniarní sú závislé na výške 

napätia v rozvode trakčného prúdu a na špičkovom dopravnom toku. Určitý vplyv na 

výkon meniarní majú tiež sklonové pomery, maximálny príkon vlakovej jednotky 

a hustota dopravy.   Riedky alebo nepravidelný chod ťažkých vlakov zväčšuje nároky 

na veľkosť inštalovaného výkonu a na vodivý prierez rozvodu trakčného prúdu. Výška 

jednosmerného napätia je ekonomicky a  technicky obmedzená. Vzhľadom 

k obmedzeným rozmerom elektrických hnacích vozidiel na jednej strane, t.j. 

obmedzenie izoláciou a komutáciou trakčných motorov, ktoré sú napájané priamo 

prúdom z trolejového vedenia a indukčnosti jednopólového koľajnicového vedenia na 

strane druhej je optimálne napätie 3 kV. Toto napätie je dosť vysoké, aby pri 

obojstrannom napájanom úseku bola volená vzdialenosť medzi trakčnými meniarňami  

20 až 25 km s prijateľným prierezom trolejového vedenia 150 až 300 mm2 Cu. Trakčné 

meniarne pre jednosmernú trakčnú prúdovú sústavu slúžia na premenu trojfázového 

prúdu priemyselnej frekvencie na jednosmerný požadovaného napätia.  

Inštalované výkony trakčných meniarní jednosmernej trakčnej prúdovej sústavy 

sa pohybujú rádovo okolo 5 - 10 MW. Pri napájaní trakčných meniarní priamo zo siete 

110 kV na 3kV, má meniareň len dva hlavné transformátory a sú dimenzované na plný 

výkon meniarne. Na Železniciach Slovenskej republiky je napájanie trakčných meniarní 

zo siete 110 kV riešené spoločne s rozvodňami a transformovňami, ktoré zásobujú 

distribučný rozvod 22 kV. Usmerňovacie jednotky sa potom v meniarniach pripájajú na 

medzinapätie 22 kV, ktoré je vhodným napätím pre výrobu transformátorov typových 

výkonov rádove 4 MVA, ktoré sú potrebné pre usmerňovače. Transformátory 110/22 

kV dodávajú konštantné napätie usmerňovacím agregátom. Schéma napájania trakčnej 

meniarne z rozvodu 110 kV s medzinapätím 22 kV,  ktorá je na obrázku 1.2, má 

pozdĺžne delenú prípojnicu 22 kV, ktorá umožňuje oddelené aj spoločné napájanie 
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meniarne i primárnej siete 22 kV. Regulácia napätia je možná na strane vvn. Voľbou 

medzinapätia 22 kV sa uľahčuje riešenie zdroja pomocného prúdu v meniarni 

i transformácia na napätie 6 kV pre napájanie autobloku. V rozvodniach 

a transformovniach 110/22 kV môže ktorýkoľvek transformátor 110/22 kV slúžiť ako 

záloha pre napájanie meniarne. Transformátory 22/3 kV  sú prevádzkovo spoľahlivejšie, 

dávajú menšie skratové prúdy na strane jednosmernej a sú chránené pred poruchami od 

atmosferických prepätí z vonkajšieho rozvodu vvn. Pri napájaní meniarne z rôzne 

použiteľnej rozvodne a transformovne 110/22 kV, ktoré je veľmi časté, odpadá jednak 

vlastná rozvodňa, transformovňa a rozvodňa vn (22 kV), meniareň je podstatne 

jednoduchšia a lacnejšia ako pri 110/3 kV. 

 

Obr.  1.2  Napájanie s medzinapätím 22 kV zo siete 110 kV 

 

1.1.2    Jednofázová striedavá trakčná prúdová sústava s napätím 25kV, 50 Hz 

Predpokladom pre napájanie elektrických dráh jednofázovou striedavou 

trakčnou prúdovou sústavou 25 kV, 50 Hz je existencia trojfázovej energetickej sústavy 

vvn dostatočnej výkonnosti a rovnomerné delenie výkonu v transformačných staniciach 

nielen na jednotlivé fázy, ale aj čo do veľkosti odberu na hodnoty primerané 

skratovému výkonu siete vvn, alebo odpovedajúce jej schopnosti zniesť nesymetrické 

zaťaženie. 

Na ŽSR je používaným typom rozvodne pre pripojenie transformačných staníc 

na energetickú sústavu u rozvodne v spojení do „H“ (obr.1.3). Použitie tejto schémy 

zapojenia umožňuje pripojenie na energetickú sústavu zaslučkovaním jednoduchého 

vedenia 110 kV, alebo iba jedným poťahom dvojitého vedenia. Každý z trakčných 

transformátorov je cez výkonový vypínač pripojený na prípojnice 27 kV rozvodne. 
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Prípojnice sú jednoduché  pozdĺžne delené dvoma prípojnicovými odpojovačmi, medzi 

ktorými je odbočka na transformátor vlastnej spotreby. Pomocou týchto odpojovačov je 

zabezpečené napájanie transformátora vlastnej spotreby aj vtedy, keď je len jeden 

z transformátorov v prevádzke. Pozdĺžnym delením 27 kV prípojníc vznikli dve 

rovnaké časti, každá s dvoma napájacími vývodmi a jednou odbočkou na kompenzačné 

zariadenia.  

 

 
Obr.  1.3  Trakčná transformovňa - rozvodňa 110kV v zapojení do „H“ 

 

Hlavnou výhodou tejto trakcie je priame a jednoduché napájanie z trojfázovej 

sústavy cez statickú transformáciu napätia a štiepením fáz. ŽSR používajú tzv. 

„V“ zapojenie dvoch jednofázových transformátorov (obr. 1.4). Tým sa dosiahne 

zjednodušenie v stavbe transformátorov, pričom dochádza k zväčšeniu prúdovej 

nesymetrie v napájajúcej trojfázovej sústave. Medzi obidvoma sekundárnymi fázami je 
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buď fázové napätie 25 kV pri súhlasnom zapojení vývodov obidvoch transformátorov, 

t.j. súhlasný sled fáz v primárnych a sekundárnych vinutiach. Pri nesúhlasnom slede fáz 

v mieste styku  vznikne združené napätie 43,2 kV. Toto zapojenie je dobré pri väčších 

dráhových zaťaženiach v porovnaní s výkonom siete. Každý transformátor napája 

oddelene jeden úsek alebo jednu oblasť rozvodu trakčného prúdu, kde medzi oboma 

úsekmi je  potrebné vytvoriť neutrálne pole. Z tohto dôvodu je u jednofázovej trakcii 

jednostranné napájanie. „V“ zapojenie  je výhodnejšie z hľadiska nesymetrického 

zaťaženia primárnej siete. Napájací príkon sa do trakčnej siete vlastne odoberá len 

z dvoch primárnych fáz, takže pri súčasne rovnakom výkone v obidvoch sekundárnych 

vetvách bude pri rovnakom účinníku nesymetria ς = 0,5. 

 
Obr. 1.4  Napájanie rozvodu trakčného prúdu štiepením fáz dvoma transformátormi 

v spojení do „V“ 

 

Trakčné napájacie stanice sú jednoduché transformačné stanice s jednofázovou 

transformáciou napätia, ktoré majú malé straty, približne ako sieťové transformátory, 

ktoré môžu byť budované ako vonkajšie a môžeme ich diaľkovo ovládať. Vplyvom 

vysokého napätia v trakčnej sieti môžu byť ich vzdialenosti vedľa seba približne 50 km 

(dvojnásobne ako u jednosmernej trakcii). Tým, že zaťažíme iba jednu fázu odberom do 

trakčnej siete, dochádza k nesymetrii fázorov napätí v trojfázovej energetickej sieti. K 

dodržaniu nesymetrie v dovolených medziach sa podľa normy STN 333430 obmedzuje 

veľkosť jednofázového odberu v mieste napájania na 2 % skratového výkonu. 

Jednofázový striedavý trakčný prúdový systém 25 kV, 50 Hz napája trakčné vedenie len 

jednostranne. V prípade obojstranného napájania dochádza k vzniku rozdielnych 

okamžitých hodnôt napätia vo fáze. Vznikne vyrovnávací prúd, ktorý preteká vedením 

a to je nežiadúce. Preto pri vzdialenosti 40 až 50 km, ktoré sú transformačné stanice od 

seba vzdialené, sú jednostranne napájané úseky o dĺžke 20 až 30 km a pri výlukách TS 

až 50 km, pričom sú z fázových dôvodov oddelené neutrálnymi poliami. Jednostranné 

napájanie nám zvyšuje straty v TV oproti obojstrannému napájaniu [1]. 
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Z energetického hľadiska je napájacie vedenie 110 kV spojnicou energetickej 

sústavy a trakčnej sústavy, kde môžeme predpokladať nepriaznivé vplyvy spôsobené 

jednofázovou striedavou trakčnou prúdovou sústavou. Tieto nepriaznivé vplyvy musia 

byť kompenzované. Dodávatelia elektrickej energie takéto nepriaznivé účinky pokutujú, 

z čoho vznikajú zbytočné finančné straty. Dodávatelia sledujú a snažia sa zaviesť do 

zmlúv na odber elektriny nasledujúce kritéria z hľadiska elektromagnetickej 

kompatibility: 

- hodnota induktívneho účiníka základnej harmonickej v rozpätí 0,95 až 1,0, 

- odstrániť dodávku nevyžiadanej jalovej energie kapacitného charakteru, 

- hodnotu činiteľa napäťovej nesymetrie v dohodnutom spoločnom napájacom bode, 

- obsah harmonických napätia v dohodnutom spoločnom napájacom bode, 

- kolísanie napätia spôsobujúceho blikanie. 

Striedavá elektrická trakcia výrazne zhoršuje kvalitu dodávanej elektrickej 

energie, a preto sa stáva stredobodom záujmu energetiky.  

Na odstránenie vplyvu hnacích vozidiel na sieť dodávateľa sú po dlhom vývoji 

dnes inštalované na trakčných napájacích staniciach jednofázovej sústavy plynulo 

regulovateľné filtračno-kompenzačné zariadenia. V súčasnosti je v Slovenskej republike 

jedna filtračno-kompenzačná stanica v napájacej stanici Bratislava - Vinohrady. 

Koncepcia umiestnenia filtračno-kompenzačnej stanice práve v transformačnej stanici je 

vynútená skutočnosť, že také zariadenie nie je možné pri dnešnom stave technického 

rozvoja v Slovenskej republike inštalovať dodatočne na hnacom vozidle. Vo svete sú 

známe a už aj realizované riešenia na umiestnenie filtračno-kompenzačného zariadenia 

na hnacom vozidle. Výhodou takéhoto umiestnenia oproti umiestneniu v transformačnej 

stanici je, že jalový prúd a harmonické prúdu, ktorých je hnacie vozidlo zdrojom, sa 

nešíria napájacou sústavou a nespôsobujú straty energie a rušenie. Nevýhodami sú 

veľký počet filtračno-kompenzačných zariadení (závisí od konštrukcie rušňa), 

nedochádza ku kompenzácií magnetizačného príkonu transformátora, hnacie vozidlá 

bez kompenzácie vplývajú na priebeh prúdu na zberači (nie je možné presne určiť 

kompenzačný výkon ovplyvňovaného vozidla), zvýšenie hmotnosti hnacieho vozidla 

[5] . 

1.2 Porovnanie trakčných napájacích sústav 

Najmarkantnejšie rozdiely konštrukčného usporiadania jednosmerných 

a striedavých trakčných prúdových sústav sú uvedené v tabuľke 1.1. 
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Tab. 1.1 Porovnanie trakčných prúdových sústav 

Podsystém 3 kV jednosmerné 25 kV, 50 Hz 

Trakčné 
napájanie dimenzované na veľké prúdy dimenzované na vysoké 

napätie 

Trolejové 
vedenie 

relatívne ťažké vedenie, veľký 
prierez medených vodičov, 
mnoho napájacích staníc 

v malých vzdialenostiach, 
napájanie najčastejšie 

z miestnych rozvodných sietí 
22 kV 

relatívne ľahké vedenie, malý 
prierez medených vodičov, 

napájacie stanice vo 
vzdialenostiach cca 50 km, 
napájanie zo sietí 110 kV 

Spätné prúdy, 
bludné prúdy, 

EMC 

koľajnice izolované proti zemi,
nevyžadujú opatrenia pri 

kábloch, 
požaduje sa dobrá izolácia 

koľají proti zemi kvôli 
bludným prúdom 

koľajnice uzemnené, 
aby sa obmedzili krokové 

a dotykové napätia, 
spätný prúd tečie aj zemou, 

požaduje sa tienenie 
a uzemnenie káblov v blízkosti 

trate 

Zabezpečovacie 
zariadenie 

Koľajové obvody 
najčastejšie s frekvenciou 50 

Hz, a tiež 75 Hz, 275 Hz 
(v stanici) 

traťové zab. zar: AB, 
staničné zab. zar.: reléové 

počítačové systémy 

Koľajové obvody 
s frekvenciou, 75 Hz, 275 Hz, ( 

atypické: 25 Hz, 400 Hz) 
traťové zab. zar: AB, AH, 
staničné zab. zar.: reléové 

systémy, elektrodynamické, 

Stavebné 
konštrukcie 

Armatúry izolované proti zemi 
armatúry nie sú uzemnené a sú 

izolované aj od koľajníc 

Armatúry spojené so zemou 
armatúry sú elektricky 

pospájané uzemnené a spojené 
s koľajnicami, aby sa 

obmedzilo krokové a dotykové 
napätie 

1.2.1     Zhodnotenie jednosmernej trakčnej prúdovej sústavy 

 Jednosmerná trakcia je historicky staršia, ale aj tak má svoje výhody, ktoré sú: 

- hnacie vozidlá -majú vysoké výkonové parametre (35 kW.t-1), 

- malé vplyvy na súbežné vedenia, 

- malé vplyvy na zabezpečovacie zariadenia, 

- možnosť kompenzácie jalového výkonu, 

- tento systém je už vybudovaný a zavedený, z čoho vyplýva, že pri prechode na 

iný systém by lokomotívy a iné zariadenia museli byť zlikvidované, alebo 

prerobené,  

- malé vplyvy na nadradenú energetickú sieť, z čoho vyplýva: 

a) dobrý účinník (0,95), 

b) symetrické napájanie, 
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c) možnosť paralelnej spolupráce.  

 Na druhej strane má aj svoje nevýhody, ktoré sú: 

- pomerne vysoké investičné náklady na výstavbu TV, 

- korózne účinky spätných prúdov,  

- nutnosť veľkých prierezov TV a tým vysoká spotreba farebných kovov, 

- väčší počet TNS ako pri jednofázovej trakcii,  

- nižšia rezerva v priepustnosti jednotlivých tratí. 

1.2.2    Zhodnotenie jednofázovej striedavej trakčnej prúdovej sústavy    

 K zavedeniu jednofázovej trakcie  prispeli hlavne nižšie investičné náklady na 

vybudovanie PETZ a taktiež zníženie koróznych vplyvov spätných prúdov.  

Výhody tejto trakcie: 

- vplyvom vysokého napätia v trakčnej sieti sú vzdialenosti medzi TNS väčšie, ich 

            výkon  je  dostatočne  veľký  pre  hospodárnu  a  prevádzkovo  bezpečnú  stavbu 

            transformátorov na vvn, 

- môžu byť budované ako vonkajšie - lacno a spoľahlivo, 

- jednoduchosť TNS, t.j. automatizované a diaľkovo riadené, 

- nízky korózny vplyv spätných prúdov,  

- menšie prierezy TV, z čoho vyplýva menšia spotreba farebných kovov, 

- limitujúci činiteľ pre dopravnú výkonnosť vlakov je interval vlakov a hmotnosť 

      vlakov.  

 Nevýhody sú: 

- vyššie izolačné nároky, 

- negatívne vplyvy na napájaciu energetickú sústavu: 

a) premenlivý účinník,  

b) nesymetrické zaťaženie trojfázovej siete, 

c) vyššie harmonické zložky prúdov,  

d) nesínusový priebeh prúdu elektrických vozidiel s usmerňovačmi, 

- induktívne a rušivé vplyvy na telekomunikačnú a televíznu sieť, 

- nevhodnosť paralelnej spolupráce TNS,   

- nevýhoda jednostranného napájania v prípade poruchy.     

1.2.3     Hlavné dôvody prechodu z jednosmernej trakcie na trakciu striedavú 

V súčasnosti sú v Slovenskej republike zavedené dve trakčné prúdové sústavy, 

kde pri  prechode zo striedavej na jednosmernú sústavu je konštrukčne prevedený 
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ukoľajeným úsekom, oddeleným obojstranne od trolejového vedenia rozdielnych 

prúdových sústav neutrálnymi úsekmi. Dĺžka neutrálnych úsekov je väčšia ako 

dvojnásobná dĺžka elektrického hnacieho vozidla, alebo elektrickej motorovej jednotky. 

Na takejto trati  je nutné použiť dvojsystémový rušeň.  

Je uvažovaná možnosť prechodu na jeden trakčný systém. Pre zhodnotenie je 

nutné uvažovať nasledujúce kritériá: 

- technické možnosti, 

- ekonomické porovnanie a nákladnosť prevádzky dvoch systémov,  

- náklady na predpokladanú zmenu trakčných prúdových sústav. 

Hlavné dôvody zmeny trakčných prúdových sústav: 

Zníženie koróznych vplyvov jednosmerných bludných prúdov. Môžeme ho 

znížiť prechodom na jednofázovú trakčnú sústavu, kde korózne účinky jednofázového 

prúdu  sú podstatne nižšie ako jednosmerného prúdu. 

Zníženie investičných a prevádzkových nákladoch,  tiež zníženie nákladov na 

elektrickú energiu. 

Snahou je ujednotiť trakčnú prúdovú sústavu v rámci ŽSR. Súčasný stav 

koexistencie dvoch trakčných sústav je pre tak malé územie ako je Slovenská republika 

náročný a ekonomicky problémový. Jedna trakčná prúdová sústava by mala výhodu 

ucelenosti a však je nutné posúdiť náklady na prebudovanie na jednofázovú trakciu 

a náklady na zníženie, alebo obmedzenie jej nevýhod.  

1.3 Charakteristika trate Košice - Poprad 

Trať Košice – Poprad je dvojkoľajová trať a jej dĺžka je 101,8 km. Napájaná je 

jednosmernou trakčnou prúdovou sústavou 3 kV. Na trati sa nachádza 6 trakčných 

meniarní (tab. 1.2) a   jedna  spínacia stanica vo Vydrníku, ktorá je zároveň aj podporná 

meniareň. Ich rozmiestnenie je na obrázku 1.5.  

Tab. 1.2 Trakčné meniarne v úseku trate Košice - Poprad 

P. č. TM Technické 
max. (kW)

Napäťová 
hladina (kV) Pôsobnosť Vzdialenosť 

(km) 

1 Košice 9 000 22 VSE 
2 Kysak 9 000 22 VSE 
3 Margecany 10 000 110 VSE 
4 Spišské Vlachy 10 000 22 VSE 
5 Spišská Nová Ves 15 000 22 VSE 
6 Poprad 13 200 22 VSE 

16,8 

19,9 

17,5 

22,4 

26,1 
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Obr. 1.5 Rozmiestnenie trakčných meniarní (TM) a spínacej stanice (SpS), podpornej 

meniarne (PM)   
Zostava trolejového vedenia je pre celú trať  tvorená reťazovkovým  trolejovým 

vedením, zostava JM, ktoré tvorí : 

Trolejový vodič                150 mm2   Cu 

Nosné lano                        120 mm2   Cu 

Prídavné lano                      35 mm2    Bz 

Zosilňovacie vedenie   2 x 240mm2    AlFe                                                  
Výška zostavy je 1800 mm. Trolejové vedenie je zavesené na konzolách, ktoré 

sú pod napätím. Trolejové vedenie je riešené ako zvislé plne kompenzované 

reťazovkové vedenie. Zostava JM  dovoľuje spoľahlivo prevádzkovú rýchlosť 160 km/h. 

 
Obr. 1.6 Zvislé trolejové reťazovkové vedenie jednosmernej trakčnej prúdovej sústavy   

3 kV  
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2. TRAKČNÉ A ENERGETICKÉ VÝPOČTY 

 

Energetický výpočet pozostáva z výpočtu užitočnej trakčnej práce, zo stratových 

zložiek pri rozjazde a brzdení, ako i zo spotreby pomocných pohonov a spotreby na 

vykurovanie vlakov osobnej dopravy. Pri návrhu elektrizácie traťového úseku je 

potrebné vyriešiť niekoľko dielčích úloh:      

            1. Určiť typ hnacieho vozidla 

Typ hnacieho vozidla sa určuje pre zadaný profil trate, typové vlaky 

a požadované rýchlosti týchto vlakov. Typ hnacieho vozidla je určený adhéznou tiažou, 

menovitými výkonmi trakčných motorov a príslušnými rýchlosťami. 

            2. Vypočítať spotrebu elektrickej energie pre elektrickú trakciu 

a) mernú spotrebu, 

b) celkovú ročnú spotrebu. 

Mernú a celkovú spotrebu elektrickej energie počítame obyčajne v mieste 

odberu prúdu t. j. na zberači rušňa alebo na výstupe z napájacej stanice. Elektrická 

energia odoberaná z trakčného vedenia sa spotrebuje na krytie týchto zložiek spotreby 

energie: 

- na užitočnú trakčnú prácu (prekonávanie pasívnych odporov), 

- na krytie strát  vo vozidle pri konaní trakčnej práce (predpokladá sa pritom                       

plné napätie na trakčných motoroch), 

- na straty pri rozjazde (v dôsledku zníženia účinnosti vozidla pri rozjazde), 

- na straty pri brzdení (straty kinetickej energie vlaku), 

- na spotrebu pomocných pohonov, 

- na vykurovanie vlaku, klimatizácia (vyskytuje sa len u vlakov osobnej dopravy). 

            3. Navrhnúť rozmiestnenie a výkon napájacích staníc 

Na rozdiel od jednosmerných trakčných prúdových sústav, kde pre výkon 

a vzdialenosť napájacích staníc je obyčajne rozhodujúci maximálny úbytok napätia 

v rozvode trakčného prúdu, v napájacej stanici jednofázovej striedavej trakčnej 

prúdovej sústavy 25 kV, 50 Hz sú rozhodujúce veličiny: 

- skratový výkon primárnej siete, ako obmedzujúci činiteľ pre veľkosť                       

jednofázového nesymetrického zaťaženia, 

- oteplenie vedenia – prúdová zaťažiteľnosť, 

- maximálny úbytok napätia pri možnom havarijnom nahromadení vlakov v úseku 

a pri nízkej hodnote účinníka v trakčnom vedení. 
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            4. Posúdiť prenosovú schopnosť trakčného vedenia  

Pod prenosovou schopnosťou trakčného vedenia rozumieme schopnosť prenášať 

elektrickú energiu od napájanej stanice po miesto odberu prúdu elektrickým hnacím 

vozidlom, alebo elektrickou motorovou jednotkou. 

Predpokladáme, že dĺžky samostatne napájaných úsekov sú už známe a kontrolu 

prierezu trolejového vedenia vykonáme podľa: 

- dovoleného úbytku napätia, 

- prípustného oteplenia vodičov, 

- veľkosti minimálneho skratového prúdu. 

Ako vstupné údaje sú potrebné: 

a) redukovaný profil trate, 

b) hmotnosť a počty vlakových dvojíc za 24 hodín (dopravný tok), 

c) ostatné dopravné údaje [2]. 

Na trati Košice – Poprad som si predbežne rozmiestnil transformačné stanice 

a to TS Košice, TS Margecany a TS Spišská Nová Ves. TS som volil na miesta 

trakčných meniarní. Energetický výpočet budem robiť osobitne pre každý úsek medzi 

transformačnými stanicami. 

2.1 Vstupné údaje pre energetický výpočet 

2.1.1 Redukovaný profil trate 

Pre bežné trakčné výpočty sa nahradzuje skutočný traťový profil súborom 

náhradných sklonov, v ktorých je okrem vplyvu jednotlivých skutočných (stavebných) 

sklonov zahrnutý taktiež vplyv oblúkov. Pri redukovaní pozdĺžneho profilu trate sa 

musia dodržovať tieto zásady:  

1. redukcia skutočného pozdĺžneho profilu trate sa prevádza podľa „Nákresného 

prehľadu stavu železničného zvršku trate“, 

2. nesmie byť zlučovaný spád so stúpaním (môže sa však zlučovať rovina so stúpaním 

alebo rovina so spádom) a nesmú sa zlučovať úseky s rozdielnym sklonom väčším 

ako 2,5 ‰, 

3. ak nie je rozdiel medzi najväčším a najmenším sklonom väčší ako 1 ‰, možno 

zlúčiť jednotlivé úseky na ľubovoľnú dĺžku, 

4. aj je rozdiel najväčšieho a najmenšieho sklonu 1,1 až 2,5 ‰, je možné zlučovať 

jednotlivé úseky až na dĺžku 3000 m, 
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5. úseky kratšie ako 100 m možno zlúčiť so susedným úsekom i v prípade, že rozdiel 

obidvoch sklonov je väčší ako 2,5 ‰, 

6. odpor oblúka sa nahradzuje fiktívnym stúpaním podľa vzťahu 
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            kde s1 až sk znamená skutočné sklony v promile (stúpanie „+“, klesanie „–“), 

                   l1 až lk                   dĺžky sklonov s1 až sk v metroch, 

                                        s01 až s0m    fiktívne sklony, nahrádzajúce odpory oblúkov a zistené                       

podľa vzťahu (2.1),                   

                    l01 až l0m                  dĺžky oblúkov 1 až m,  
             pritom sa musí splniť podmienka, že 

                                        )...(5,2)...( 0020121 mk llllll +++≤+++ ,                          (2.1.1.3) 

8. v tuneloch, ktorých dĺžka je väčšia ako 100 m, sa k skutočnému stúpaniu 2 ‰, ktoré 

sa započítajú podobne ako odpor oblúkov [12]. 

Redukovaný traťový profil na úseku trate Košice – Poprad spolu s maximálnou 

traťovou rýchlosťou na jednotlivých úsekoch trate je spracovaný v tabuľke (príloha 1). 

Kilometrická vzdialenosť dopravní na tejto trati je tiež v tabuľke (príloha 1).   

2.1.2 Dopravný tok a hmotnosti vlakov na trati Košice – Poprad  

Dopravný tok v jednotlivých úsekoch medzi dopravnými uzlami na trati Košice 

– Poprad pre párny nepárny smer je spracovaný v tabuľke (tab. 2.1). Uvažoval som aj 

s rušiacimi vlakmi a vlakmi podľa potreby, keďže môže nastať stav, keď budú 

premávať všetky vlaky v jeden deň. Dva rušiace rýchle priebežné vlaky Nex som 

zahrnul k priebežným nákladným vlakom Pn. 

Pre rýchlikové vlaky budem uvažovať s jednotnou priemernou hmotnosťou 610 

ton, pre osobné vlaky 350 ton. Hmotnosti nákladných vlakov sa zisťujú z tabuliek zo 

zošitového cestovného poriadku, pričom sa rozlišuje, či je daný vlak ucelený – T, 

pozostávajúci z rôznych typov vozňov – S, alebo je to uhlový nákladný vlak – U. 

Hmotnosť uhlových vlakov je približne 1100 ton. Maximálne hmotnosti vlakov sú pre 

jednotlivé úseky na trati Košice – Poprad rôzne z dôvodu výškového profilu trate. 

Jednotlivé hmotnosti vlakov môžeme určiť z tabuliek (tab. 2.2, tab. 2.3), kde ku 

jednotlivým lokomotívam používaných na tejto trati je priradená maximálna hmotnosť 
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na jednotlivých úsekoch trate. Keďže budem používať typy rušňov pre jednofázovú 

striedavú trakčnú prúdovú sústavu 25 kV, 50Hz, upravil som hmotnosti nákladných 

vlakov s ktorými budem uvažovať pri výpočte (tab. 2.4). 

Informácie o dopravnom toku a hmotnosti vlakov som získal zo zošitového 

cestovného poriadku (ZCP) a z grafikonu vlakovej dopravy (GVD). 

 

Tab. 2.1 Dopravný tok pre trať Košice – Poprad 

 Párny smer Nepárny smer 
úsek IC Ex R Os Pn Mn IC Ex R Os Pn Mn

Košice 
Kysak 3 2 15 27 63 2 4 2 14 26 61 2 

Kysak 
Margecany 3 2 15 9 51 2 4 2 14 9 49 2 

Margecany 
Sp. Vlachy 3 2 14 10 50 2 4 2 13 10 48 2 

Sp. Vlachy 
Sp. N. Ves 3 2 14 10 50 2 4 2 13 10 48 2 

Sp. N. Ves 
Poprad 3 2 14 11 49 2 4 2 13 11 49 2 

 

Tab. 2.2 Prehľad normatívov hmotnosti nákladných vlakov pre jedno činné hnacie 

vozidlo na jednotlivých úsekoch trate Košice - Poprad 

Normatívy hmotností v tonách pre HDV radov Úsek 110 182, 183 163, 363 131 
Košice 
Kysak 

S 1100 T 2200 
S 2000 

T 1600 
S 1500 

T 2800 
S 2500 

Kysak 
Sp. N. Ves 

S 950 T 2200 
S 2000 

T 1500 
S 1350 

T 2600 
S 2300 

Sp. N. Ves 
Poprad 

S 950 T 1100 
S 1000 

T 750 
S 700 

T 1500 
S 1400 

 

Tab. 2.3 Prehľad normatívov hmotnosti nákladných vlakov pre jedno činné hnacie 

vozidlo na jednotlivých úsekoch trate Poprad – Košice 

Normatívy hmotností v tonách pre HDV radov Úsek 110 182, 183 163, 363 131 
Poprad 
Košice 

S 1800 T 2200 
S 2000 

T 2200 
S 2000 

T 2800 
S 2500 
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Tab. 2.4 Najvyššie dovolené rýchlosti jednotlivých typov vlakov a ich maximálne možné 

hmotnosti 

Typ vlaku vmax [km.h-1] Mv [t] 
R, Ex, IC 160 610 

Os 100 350 
Pn 70 1100 
Mn 60 1100  

2.1.3 Ostatné dopravné údaje 

Pri modernizácii elektrifikovanej trate v rámci koridoru V. sa uvažuje 

s maximálnou rýchlosťou 160 km.h-1. Z teraz prístupných hnacích vozidiel pre striedavú 

trakciu spĺňa túto podmienku len dvojsystémový rušeň typu 350.  

 

Základné parametre rušňa  typu 350: 

-   dovolená rýchlosť                                                                       160 km.h-1, 

-   trvalý výkon trakčných motorov                                                 4000 kW, 

-   hmotnosť lokomotívy                                                                  88 t, 

-   dížka lokomotívy vrátane nárazníkov                                         17,74 m. 

-   Pri jednosmernom chode: napätie                                               3000 V, 

                                   účinnosť                                             ηL= 0,92, 

                                               ťažná sila pri hodinovom výkone      FH = 136 kN, 

                                   menovitá ťažná sila                  FN = 128 kN. 

-   Pri striedavom chode:        napätie                                               25 kV, 50 Hz, 

                                                účinnosť                                             ηL= 0,85, 

                                    ťažná sila pri hodinovom výkone      FH = 134 kN, 

                                    menovitá ťažná sila                  FN = 126 kN. 

 

V rušni typu 55 E sú použité trakčné motory typu AL 4741 FIT, ktorých 

hodinový prúd je IH = 750 A a menovitý prúd je IN = 715 A. 

Rušeň typu 350 sa používa iba pre rýchlikové vlaky, t.j. R, IC, EC, pretože má 

prevod do ,,rýchla“ – celé riadenie je dimenzované pre ľahkú záťaž. Pre osobné vlaky, 

t.j. Os použijem rušeň typu 263 alebo 363, z dôvodu častých rozjazdov, nakoľko tento 

typ používa tyristorovú reguláciu. Pre nákladné vlaky, t.j. Pn, Mn budem počítať 

s rušňom typu 240 (tab. 2.5).  
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Tab. 2.5 Typy hnacích vozidiel vhodných pre striedavú trakciu a ich základné parametre 

Typ ML 
[t] 

v 
[km.h-1] 

P∞ 
[kW] 

U 
[kV] 

FN 
[kN] Regul. ηL 

[-] 
Ih 

[A] 
IN 

[A] 
240 84 120 3080 25 173 Odpor. 0,85 1140 1100
263 86 120 3060 25 182 Tyrist. 0,87 1100 715 
363 87 120 3060 25 180 Tyrist. 0,87 750 715 
350 88 160 4000 25 126 Odpor. 0,85 750 715 

   
  Pre trakčné a energetické výpočty je veľmi dôležitou hodnotou hodnota 

merného jazdného odporu p0. Merný jazdný odpor sa určuje podľa empirických 

vzťahov, ktoré sú odvodené z nameraných hodnôt v závislosti na rýchlosti   p0 = f (v), 

alebo ich môžeme určiť z trakčných charakteristík daných typov rušňov.                                                  

Merný jazdný odpor p0 je súhrn pasívnych odporov pôsobiacich pri jazde 

rovnomernou rýchlosťou na vodorovnej trati v smere pohybu a predstavuje straty. 

 Skladá sa z týchto častí: 

a) Trenie v ložiskách náprav – má v ustálenom chode približne rovnakú hodnotu,  

 teda merný odpor z trenia v ložiskách je konštantný: 

pt = a. (2.1.3.1) 

b) Valivé trenie kolies po koľajniciach – je približne lineárne závislý od rýchlosti: 

pv = b.v. (2.1.3.2) 

c) Trenie o vzduch – je vyvolané tlakom vzduchu na čelo vozidla, vírením pozdĺž 

bočných stien, strechy a spodnej časti a podtlakom na konci vlaku. Je úmerné štvorcu 

rýchlosti: 

pd = c.v2. (2.1.3.3) 

Celkový merný odpor je súčet všetkých týchto odporov: 

p0 = pt + pv + pd = a + b.v + c.v2. [N.kN-1] (2.1.3.4) 

Hodnoty jazdných odporov pre uvažované vlaky a druhy hnacích vozidiel, získame 

pomocou vzťahov: 

R:    p0v = 1,35 + 0,008.v + 0,00033.v2, (2.1.3.5) 

Os:   p0v = 1,35 + 0,008.v + 0,00033.v2, (2.1.3.6) 

Pn:   p0v = 1,4 + 0,00033.v2, (2.1.3.8)  

Mn: p0v = 1,9 + 0,00065.v2,     (2.1.3.9) 

240: p0L = 1,4 +  0,0056.v2, (2.1.3.10) 
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263: p0L = 4,6 + 0,003.v + 0,00067.v2, (2.1.3.11) 

363: p0L = 4,6 + 0,003.v + 0,00067.v2, (2.1.3.12) 

350: p0L = 3,6 + 0,002.v + 0,0006.v2. (2.1.3.13) 

Celkový merný jazdný odpor : 

vL

vvLl

GG
pGpG

p
+
+

= 00
0

..
, [N.kN-1] (2.1.3.14) 

 

Gv - tiaž vlaku Gv = Mv.9,81, [kN] (2.1.3.15) 

GL - tiaž lokomotívy GL = ML.9,81. [kN] (2.1.3.16) 

 

Tab. č. 2.6  Hodnoty rýchlostí pre dané súpravy vlakov: 

vlak vmax   
[km.h-1] 

vs 
[km.h-1]

vc 
[km.h-1]

vr 
[km.h-1]

vb 
[km.h-1]

vh 
[km.h-1] 

v∞ 
[km.h-1]

R,IC,Ex 160 136 128 96 120 80 84 
Os 100 70 50 65 75 50 52,5 
Pn 70 56 56 42 52,5 34,3 36,12 
Mn 60 42 24 36 45 29,4 30,96 

 

vs - stredná rýchlosť, vr - rozjazdová rýchlosť, vb - brzdná rýchlosť, 

vc - celková rýchlosť, v∞ - trvalá rýchlosť, vh - hodinová rýchlosť. 

 

Na základe zistených rýchlostí jazdy (tab. 2.6) sa určia merné jazdné odpory pre 

všetky typy vlakov a hnacích vozidiel. 

2.2 Výpočet mernej a celkovej spotreby elektrickej energie pre úsek 
traťe Košice – Margecany  

Na základe známeho profilu trate, typu rušňa a jeho hmotnosti, menovitého 

výkonu a hmotnosti vlaku, príkonu pomocných pohonov, doby ich chodu a súčiniteľa 

rotujúcich hmôt vozňov, môžem pri výpočte postupovať nasledovne, pričom použijem 

metódu odporových výšok. 

Odporová výška je náhradný výškový rozdiel h [m], vyžadujúci rovnakú 

zdvihovú prácu, ako potrebuje jazda trakčnou prácou. Pri výpočte spotreby elektrickej 

energie pre jazdu vlaku sa nepočíta s úsekmi, v ktorých je h ≤ 0, teda sú to úseky, kde 

klesanie je väčšie ako súčet ostatných odporov. Platí  (p0 + psred) ≥ 0. 

Ja uvediem vzorový výpočet mernej spotreby elektrickej energie pre rýchlikový 

vlak s rušňom typu 350 pre úsek trate Košice – Margecany. Zvyšné výsledky výpočtov 
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ostatných úsekov trate sú uvedené v prílohe. Úsek trate Margecany – Spišská Nová Ves 

je v prílohe 2, Spišská Nová Ves – Poprad v prílohe 3. 

2.2.1    Výpočet mernej spotreby elektrickej energie 

a) Merný jazdný odpor vlaku: je určený pre strednú rýchlosť vs, ktorej hodnotu  poznám 

z tabuľky 2.7.  

p0v  = 1,35 + 0,008.136 + 0,00033.1362 = 8,54168 N.kN-1, 

p0L = 3,6 + 0,002.136 + 0,0006.1362 = 14,9696 N.kN-1, 

Gv = 610.9,81 = 5984,1 t, 

GL = 88.9,81 = 863,28 t, 

351,9
28,8631,5984

28,863.9696,141,5984.54,8
0 =

+
+

=p N.kN-1. (2.2.1.1) 

 

b) Odporové výšky:   

 hi = Li.(p0 + psred), [m] (2.2.1.2) 

                                    hipar = 0,3.(9,351 + 2,5) = 3,5553 m. 

potom celková odporová výška pre jeden smer jazdy : 

 ∑
=

=
n

i
ihh

1
, [m] (2.2.1.3) 

                                    1958,496
1

== ∑
=

n

i
ipar hh m. 

Profil trate a hodnoty odporových výšok sú v tabuľke 2.7. 

 

c) Merná spotreba na zberači: 

 ∑
=

=
n

i
i

L
i h

L
w

1.
72,2

η
, [W.h.t-1.km-1;km,m] (2.2.1.4) 

kde   L – dĺžka napájaného úseku, 

wi – merná spotreba pre daný smer jazdy, 

ηL - účinnosť lokomotívy, 

pre párny smer: 

 ,3527446,195894.
8,35.85,0

72,2
==parw W.h.t-1.km-1, 
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pre nepárny smer:  

 ,3030718,7656204.
8,35.85,0

72,2
==nepw W.h.t-1.km-1. 

Tab. č.2.7  Hodnoty odporových výšok pre rýchlik v úseku Košice-Margecany pre párny 

a nepárny smer jazdy. 

Lipar 
[m] 

psredpar 
[‰] 

Linep 
[m] 

psrednep 
[‰] 

p0 
[‰] hipar  [m] hinep 

 [m] 
∑ hipar 

[m] 
∑ hinep 
 [m] 

0,3 2,5 0,4 -0,2 3,5553 3,6604 
0,4 5,4 1,3 -2,5 5,9004 8,9063 
0,4 -4,4 0,1 -2,5 1,9804 0,6851 
0,3 0 0,9 -6,5 2,8053 2,5659 
0,8 0 0,3 -3,6 7,4808 1,7253 
0,5 6,6 4,7 -6,8 7,9755 11,9897
0,2 6,6 0,3 0 3,1902 2,8053 
0,5 0 2,2 -2,7 4,6755 14,6322
0,2 14 5,1 -6,1 4,6702 16,5801
1,8 2,1 0,5 -2,9 20,6118 3,2255 
0,6 4,7 1,9 -5,1 8,4306 8,0769 
0,8 3,5 0,6 -3,8 10,2808 3,3306 
0,7 1 0,2 -3,8 7,2457 1,1102 
2,4 3,6 0,5 -3,8 31,0824 2,7755 
0,4 6,5 0,8 -2,1 6,3404 5,8008 
0,25 0,5 0,6 -6,6 2,46275 1,6506 
0,55 0,5 0,5 -5 5,41805 2,1755 
1,3 3,9 0,5 0 17,2263 4,6755 
0,6 3,9 0,4 -3,4 7,9506 2,3804 
1 3,9 2,9 -0,4 13,251 25,9579

0,4 6,6 0,8 -0,5 6,3804 7,0808 
0,5 0 0,4 -5,8 4,6755 1,4204 
0,5 5 2,4 -2,9 7,1755 15,4824
0,6 6,6 0,7 0,2 9,5706 6,6857 
0,8 2,9 0,8 -1,9 9,8008 5,9608 
1,3 5,1 0,6 -4,3 18,7863 3,0306 
1,9 5,8 1,8 -2 28,7869 13,2318
0,5 5 0,2 -12 7,1755 -0,5298 
5,1 6,9 0,5 0 82,8801 4,6755 
2,2 3,5 0,2 -5,8 28,2722 0,7102 
0,3 0 0,4 -5,8 2,8053 1,4204 
5 7 1 0 81,755 9,351 

0,9 6,9 0,2 0 14,6259 1,8702 
0,1 2,9 0,4 4,4 1,2251 5,5004 
1,3 2,9 0,4 -5,4 15,9263 1,5804 
0,4 0,2 0,3 -2,5 

9,351 

3,8204 2,0553 

496,196 204,766
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d) Merné straty rozjazdom:  

 202 10.11.1..075,1 −
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
+=

rsar

sred
rr p

pp
vz

η
ξ  [W.h.t-1], (2.2.1.5) 

kde       ξ – súčiniteľ rotujúcich hmôt, 

 ξv – pre vlak nadobúda hodnoty  1,04 až 1,12, 

 ξL – pre rušeň nadobúda hodnoty 1,2 až1,3, 

 vr – rýchlosť pri rozjazde, 

 p0 – jazdný odpor počítaný pre rozjazdovú rýchlosť, 

 psred – redukovaný odpor zo stúpania, uvažujeme od 0 do 2 ‰, 

 par – merná urýchľujúca sila pri rozjazde, 

 par = 102.ξ.ar, [N.kN-1;m.s-2] (2.2.1.6) 

 ar – rozjazdové zrýchlenie, jeho doporučenú hodnotu zistím z tabuľky 2.8, 

 ηrs – stredná rozjazdová účinnosť, 

 ak je regulácia jednostupňová odporová potom  ηrs = 0,5, 

 ak je regulácia dvojstupňová odporová potom    ηrs = 0,66, 

 ak je regulácia tyristorová potom                        ηrs = 0,88, 

                     pre rušeň typu 240 s autotransformátorom          ηrs = 0,71. 

 

Tab. č. 2.8  Doporučené hodnoty zrýchlenia a urýchľujúcej sily pri rozjazde a brzdení. 

vlak ar ab par pab 
R, IC ,EC 0,22 0,83 24,68 93,13 

         Os 0,25 0,83 28,05 93,13 
Pn, Mn 0,139 0,417 15,06 46,79 

 

Pre rozjazd sa predpokladá, že psred = 2, pretože rozjazdy sa spravidla 

uskutočňujú v staniciach, kde stúpanie je minimálne. 

Vstupné parametre: vr = 96 km.h-1,    ηrs = 0,66,      p0 = 5,685 N.kN-1,      ar = 0,22 m.s-2, 

volím:  ξL = 1,14, 

            ξv = 1,12, 

 

 
vL

vvL

GG
GG

+
+

= .L . ξξ
ξ , [-] (2.2.1.7) 

 123,1
1,598428,863

1,5984.12,128,863.14,1
=

+
+

=ξ , 
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 587,7410.1
66,0
1.

22,0.123,1.102
2685,51.96.123,1.072,1 22 =⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ +
+= −

rz W.h.t-1. 

 

e) Merné straty brzdením: 

 202 10.1.1..075,1 −
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
−=

Lab

sred
bb p

pp
vz

η
ξ , [W.h.t-1]  (2.2.1.8) 

kde   ξ – súčiniteľ rotujúcich hmôt, 

ξv – pre vlak nadobúda hodnoty  1,04 až 1,12, 

ξL – pre rušeň nadobúda hodnoty 1,2 až1,3, 

vb – rýchlosť na začiatku brzdenia, 

p0 – jazdný odpor počítaný pre zábrzdnú rýchlosť, 

psred – redukovaný odpor zo stúpania, uvažujeme od 0 do 2 ‰, 

pab – merná urýchľujúca sila pri brzdení, 

 pab = 102.ξ.ab. [N.kN-1;m] (2.2.1.9) 

Pre brzdenie sa predpokladá, že psred = 2, pretože brzdenia sa spravidla 

uskutočňujú v staniciach, kde stúpanie je minimálne. 

Vstupné parametre:   vb = 120 km.h-1,    ηL = 0,85,     p0 = 6,906 N.kN-1,   ab = 0,83 m.s-2, 

                                  ξ = 1,123, 

 776,18410.
85,0
1.

83,0.123,1.102
2906,61120.123,1.072,1 22 =⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ +
−= −

bz W.h.t-1. 

 

f) Merná spotreba elektrickej energie pre pomocné pohony : 

 
LM

TPkwk ..100
.. ∞= , [W.h.t-1km-1]  (2.2.1.10)  

kde   k – príkon pomocných pohonov vyjadrený v percentách menovitého výkonu 

elektrického hnacieho vozidla, 

 k = 1,5 až 2%, 

 T – doba chodu pomocných pohonov v hodinách daná vzťahom : 

 
cV

LT .5,0= , [h] (2.2.1.11) 

            L – dĺžka celej trate, 
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P∞ - menovitý výkon elektrického rušňa, 

M – hmotnosť celého vlaku,  

 

Vstupné parametre:  vc =  128 km.h-1, 

L = 35,8 km, 

volím:    k = 1,5,        

                     M = Mv + ML = 610 + 88 = 698 t, 

 T = 14,0
128

8,35.5,0 = h, 

 336,0
8,35.698.100
14,0.10.4000.5,1 3

==kw W.h.t-1km-1. 

 

g) Celková merná spotreba elektrickej energie na zberači rušňa ,pre jeden smer jazdy: 

pre párny smer: 

 k
par

br
parcpar w

L
nzz

ww +
+

+=
).(

, [W.h.t-1km-1] (2.2.1.12) 

pre nepárny smer: 

 k
nep

br
nepcnep w

L
nzz

ww +
+

+=
).(

, [W.h.t-1km-1] (2.2.1.13) 

kde n je počet zastávok na danej trati. Uvažujem n = 2. 

 178,59336,0
8,35

2).776,184587,74(3527,44 =+
+

+=cparw W.h.t-1km-1, 

 129,33336,0
8,35

2).776,184587,74(30307,18 =+
+

+=cnepw Wh.t-1km-1. 

 

h) Celková spotreba elektrickej energie na zberači rušňa ,pre jeden smer jazdy : 

 Apar = wcpar . M . Lpar, [W.h] (2.2.1.14) 

 Anep = wcnep. M .Lnep, [W.h] (2.2.1.15) 

 535,14787638,35.698.178,59 ==parA W.h, 

 7036,8278408,35.698.129,33 ==nepA W.h. 
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i) Spotreba elektrickej energie pre danú trať: 

 
2

cnepcpar ww
w

+
= , [W.h.t-1km-1] (2.2.1.16) 

 1533,46
2

129,33178,59
=

+
=w W.h.t-1km-1. 

Uvádza sa ako hospodársky ukazovateľ. 

2.2.2  Výpočet ročnej spotreby elektrickej energie  

Ročná spotreba elektrickej energie je dôležitá z hľadiska návrhu výkonu 

a vzdialenosti. TNS. Pre určenie vzdialenosti a výkonu TNS potrebujeme poznať mernú 

spotrebu elektrickej energie na výstupe z TNS. Túto mernú spotrebu môžeme získať 

z ročnej spotreby.  

 

a) Denná spotreba elektrickej energie v jednom smere jazdy : Na základe známej 

vlakovej dopravy (druhu vlakov, hmotnosti vlakov, počtu vlakov), známej spotreby 

elektrickej energie na zberači rušňa pre jednotlivé druhy vlakov a dĺžky trate sa určí 

denná spotreba elektrickej energie podľa vzťahu : 

 

 610...).( −+= LwqMMA cparvLdpar , [MW.h.(24h-1)] (2.2.2.1) 

 610...).( −+= LwqMMA cnepvLdnep , [MW.h.(24h-1)] (2.2.2.2) 

 

kde     dvL DqMM =+ ).(  - denný dopravný tok,                    [t.(24-1)]           (2.2.2.3) 

2q – počet vlakov obidvoma smermi za deň, 

  q – počet vlakových súprav (záťaž + rušeň), určím ho z tabuľky 2.1, 

 

 1396020).61088( =+=dparD MW.h.(24h-1), 

 1396020).61088( =+=dnepD MW.h.(24h-1), 

 575,2910.8,35.178,59.20).61088( 6 =+= −
dparA MW.h.(24h-1), 

 557,1610.8,35.129,33.20).61088( 6 =+= −
dnepA MW.h.(24h-1). 
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Tab. č. 2.9   Vypočítané hodnoty pre všetky vlaky, pre oba smery jazdy 

Typ rušňa 350 363 240 240 
smer párny 
typ vlaku R Os Pn Mn 
Mv  [t] 610 350 1100 1100 
w      [W.h.t-1.km-1] 44,3527 27,9166 22,4633 24,08 
∑zr    [W.h.t-1] 74,587 8,425 9,4 6,99 
∑zb    [W.h.t-1] 184,776 72,5 35,423 25,53 
wk     [W.h.t-1.km-1] 0,336 1,0527 0,3484 0,813 
wc       [W.h.t-1.km-1] 59,178 49,3136 25,3866 30,34328 
A       [W.h] 1478763,5 769758,9 1076067 1231852 
Dd     [t.(24-1)] 13960 11772 74655 2368 
Ad      [MW.h.(24h-1)] 29,575 13,43 61 1,7246 
Typ rušňa 350 363 240 240 
Smer nepárny 
typ vlaku R Os Pn Mn 
Mv  [t] 610 350 1100 1800 
w      [W.h.t-1.km-1] 18,30307 4,8477 1,882 2,573 
∑zr    [W.h.t-1] 74,587 32,59 9,4 6,99 
∑zb    [W.h.t-1] 184,776 72,5 35,423 25,53 
wk     [W.h.t-1.km-1] 0,336 1,0527 0,3484 0,813 
wc       [W.h.t-1.km-1] 33,129 26,245 4,8153 7,92776 
A       [W.h] 827840,7 409647,86 204107 534705 
Dd     [t.(24-1)] 13960 11336 72285 3768 
Ad      [MW.h.(24h-1)] 16,557 6,955 11,155 1,07 

b) Denná spotreba elektrickej energie: 

 ∑ ∑+= dnepdparcd AAA , [MW.h.(24h-1)] (2.2.2.4) 

Acd  = 29,575+13,43+61+1,7246+16,557+6,955+11,155+1,07 = 141,467 MW.h. (24h-1) 

c) Spotreba elektrickej energie na vykurovanie: 

U vlakov s elektrickým vykurovaním je prídavná spotreba dosť veľká a musí sa 

pre zimné obdobie určovať podľa hmotnosti vykurovanej súpravy Mv a podľa rýchlosti 

vlaku, pričom sa predpokladá, že merný vykurovací príkon vykurovanej súpravy je cca 

500 až 1000 W.t-1. Spotreba elektrickej energie na vykurovanie vlakovej súpravy je 

rovnaká pre všetky typy lokomotív.  Denná spotreba elektrickej energie pre vykurovanie 

danej súpravy hmotnosti Mv pri jazde rýchlosťou vc v úseku o dĺžke L je : 



Žilinská univerzita v Žiline KVES 

    34

 00 .... czgM
v
LA v

c
td = , [kW.h.(24h-1)] (2.2.2.5) 

kde   g – počet vlakov určitého typu, ktoré prejdú za deň oboma smermi, 

z0 – merný vykurovací príkon, nadobúda hodnoty 0,5 až 1 kW.t-1, 

c0 – súčiniteľ vonkajšej teploty, nadobúda hodnoty 0,259 až 0,505. 

Ako vyplýva z tabuľky 2.1, daným úsekom prejde 20 rýchlikov v párnom smere a 

19 v nepárnom, preto je g = 39, 

volím:   z0 = 0,5 kW.t-1, 

              c0 = 0,3, 

 065,9983,0.5,0.39.610.
128

8,35
==tdRA kW.h.(24h-1). 

Osobných vlakov v párnom smere prejde 14 a v nepárnom smere 13, preto je  

g = 27, 

 02,12943,0.5,0.18.350.
50
193,0.5,0.53.350.

50
8,16

=+=tdOsA kW.h.(24h-1). 

d) Výsledná hodnota spotreby el. energie na vykurovanie na trati Žilina - Košice: 

 tdOstdRtd AAA += , [kW.h.(24h-1)] (2.2.2.6) 

 085,229202,1294065,998 =+=tdA kWh.(24h-1). 

e) Ročná spotreba na vykurovanie: 

 ).(180 tdOstdRtr AAA += . [kW.h.(8760h-1)] (2.2.2.7) 

Predpokladám, že vlaky vykurujú 180 dní v roku, pričom nerozlišujem dopravu 

maximálnu a normálnu, pretože z grafikonu vlakovej dopravy pre trať Košice - Poprad 

som nezistil žiadne rozdiely, ktoré by viedli k rozlišovaniu dopravy na uvedené dve 

skupiny. 

 3,412573085,22292.180 ==trA kW.h.(8760h-1). 

d) Celková ročná spotreba elektrickej energie: 

 trcdr AAA += .365 , [W.h.(8760h-1)] (2.2.2.8) 

 0303,520485733,412467,141.365 =+=rA MW.h.(8760h-1). 
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f) Celková ročná spotreba elektrickej energie na vstupnej strane napájacej stanice: 

 
TNSTV

r
v

A
A

ηη .
= , [MW.h.(8760h-1)](2.2.2.9) 

kde   ηTV = 0,9 je účinnosť trakčného vedenia, 

ηTNS = 0,96 je účinnosť transformačných staníc, 

 776,60240
96,0.9,0
0303,52048

==vA MW.h.(8760h-1). 

g) Celková merná spotreba elektrickej energie na vstupnej strane napájacej stanice: 

 
r

v
v DL

A
w

.
10. 6

=  [W.h.t1km-1] (2.2.2.10) 

Ročný dopravný tok v danom úseku: 

 ∑= MnPnOsdRr DD ,,,,.365 , [t.(8760h-1)] (2.2.2.11) 

 74497960204104.365 ==rD t.(8760h-1), 

 587,22
74497960.8,35

10.776,60240 6

==vw W.h.t1km-1. 

h) Celková spotreba elektrickej energie na výstupe z napájacej stanice: 

 
TV

rAA
η

=1 , [MW.h.(8760h-1)] (2.2.2.12) 

 2,66934
9,0

776,60240
1 ==A MW.h.(8760h-1). 

 

i) Merná spotreba na výstupe z napájanej stanice: 

 
rDL

Aw
.
10. 6

1
1 = , [W.h.t.-1km-1] (2.2.2.13) 

 097,25
74497960.8,35

10.2,66934 6

1 ==w W.h.t-1.km-1. 

Táto hodnota mernej spotreby elektrickej energie je potrebná k výpočtu 

vzdialenosti TS a stredného výkonu TS. 
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2.3 Návrh vzdialenosti a výkonov transformačných staníc 
jednofázovej sústavy 25 kV, 50 Hz 

2.3.1 Určenie vzdialenosti transformačných staníc 

Vychádzajúc z maximálneho úbytku napätia, ktorý musí byť menší ako je 

dovolený: 

 dovvn UzLIcU Δ≤=Δ ... maxmax , (2.3.1.1) 

dostanem pre maximálnu vzdialenosť TNS vzťah: 

 
vhsn

L

zwDcc
UL

...
cos.3,0

1
1max

ϕ
≤ , [km] (2.3.1.2) 

kde   kVU 271 = - menovité napätie napájanej sústavy,  

1w - merná spotreba el. energie na výstupe z napájanej stanice, 

hD - dopravný tok za hodinu, 

 33,8504
8760

74497960
8760

=== r
h

DD , [t.h-1] (2.3.1.3) 

83,0cos =Lϕ - stredný účinník záťaže, 

volím: 

nc - súčiniteľ spôsobu napájania a zaťaženia,  

2=sc - súčiniteľ špičkového zaťaženia. 

            ps cc ,  sú závislé na strednom ročnom výkone napájanej stanice a preto ich 

môžeme určiť z grafu [2], stredný ročný výkon :  

 8768,6
8760

776,60240
8760

=== r
ar

AP , [MW] (2.3.1.4) 

2=sc - súčiniteľ špičkového zaťaženia. 

zv - impedancia vedenia, ktorá je pre rôzne zostavy uvedená v lit.[3]. Pre 

praktické výpočty sa doporučuje hodnota: zv = 0,112 + j0,271 Ω z toho absolútna 

hodnota je:    

        │zv│= 0,3 Ω.km-1 pre 2 koľaje.  

244,53
097,25.33,8504.3,0.2.5,0

83,0.3,027000max =≤L km, 



Žilinská univerzita v Žiline KVES 

    37

pre cn = 0,5  pre ∞ počet vlakov, 

65,37
097,25.33,8504.3,0.2.1

83,0.3,027000max =≤L km,           

pre cn = 1     pre 1 vlak. 

Pri navrhovaní jednotlivých trakčných napájacích staníc vychádza skutočná 

dĺžka medzi trakčnými napájacími stanicami Košice – Margecany 35,8 km. Vypočítaná 

maximálna vzdialenosť môže byť väčšia, čo vyhovuje tejto podmienke. Určenie 

vzdialeností transformačných staníc pre dalšie úseky je uvedené v prílohe 2 a 3. Návrh 

umiestnenia transformačných staníc na trati Košice – Poprad je na obrázku 2.1. 

V transformačných staniciach sa bude nachádzať V-zapojenie dvoch 1-fázových 

transformátorov podľa obrázku 2.2. 

 

Obr. 2.1  Návrh umiestnenia TS systému 25 kV, 50 Hz v úseku  Košice – Poprad  

 

 
Obr. 2.2 Schéma napájania pre V-zapojenie 1-fázových transformátorov 
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2.3.2 Návrh výkonu transformačných staníc 

a) Stredný výkon napájanej stanice pri hodinovom dopravnom toku Dh 

a napájanej dĺžke L je: 

 
1000.

.. 1

n
LwD

P h
a = , [kW] (2.3.2.1) 

 454,3820
1000.2

8,35.097,25.33,8504
==aP kW. 

b) Efektívny výkon: 

 
p

s
aef c

c
PP = . [kW] (2.3.2.2) 

koeficienty cs a cp som si zvolil, ale dajú sa určiť aj z grafu cs(cp) = f (Pa) [2]:  

              cs = 2, 

              cp = 1,5 - koeficient preťaženia, 

 94,5093
5,1

2454,3820 ==efP kW. 

c) Inštalovaný výkon:  

 efi PP .2= . [kW] (2.3.2.3) 

Pri trakčných transformátoroch, ktoré sa používajú v trakčnej sieti na Slovensku 

je prípustná hodnota zaťažiteľnosti 200 % po dobu 2 minút. 

 877,1018794,5093.2 ==iP kW. 

d) Maximálny výkon:  

 as PcP .max = , [kW] (2.3.2.4) 

 91,7640454,3820.2max ==P kW. 

e) Zdanlivý výkon transformátora: 

 
TR

i
TR

P
S

ϕcos
= , [kV.A] (2.3.2.5) 

8,0cos =TRϕ - účinníka trakčného transformátora, 

 85,12734
8,0
877,10187

==TRS kV.A. 
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2.3.3 Kontrola odoberaného jednofázového výkonu 

Ako už bolo spomínané, podľa normy STN 333430 je v  trojfázovej sieti 

dovolená napäťová nesymetria 2%. Koeficient napäťovej nesymetrie môžeme približne 

určiť zo vzťahu  

 21001 ≤=
z

u S
S

ς , [%] (2.3.3.1) 

kde   1S - maximálny odoberaný zdanlivý jednofázový výkon, 

zS - trojfázový skratový výkon v mieste odberu. 

To znamená, že nemôžeme ľubovoľne veľký výkon odoberať z trojfázovej siete. 

Veľkosť odoberaného výkonu závisí od veľkosti skratového výkonu trojfázovej siete. 

Pri dodržaní napäťovej nesymetrie platí: 

 1.50 SS z ≥ . [MV.A] (2.3.3.2) 

Z toho vyplýva, že v mieste pripojenia jedného jednofázového trakčného 

transformátora na energetickú sieť, musí mať sieť v mieste odberu skratový výkon:  

 6255,12.50 ≥≥zS MV.A. 

V mojom prípade je to napájanie dvoch trakčných transformátorov z jednej trojfázovej 

siete 110 kV, je potrebné, aby skratový výkon nadradenej sústavy bol:  

           125025.50 ≥≥zS  MV.A.                                               

2.4 Kontrola prenosovej schopnosti trakčného vedenia 

2.4.1 Dovolený úbytok napätia 

Podľa normy STN EN 50163, ktorá platí pre napätie trakčných sústav 

v normálnych prevádzkových podmienkach je uvedené s výnimkou prepätí: 

menovité napätie Un [V]                           25000 

najvyššie trvalé napätie Umax1 [V]             27500 

najnižšie trvalé napätie Umin1 [V]              19000 

najvyššie krátkodobé napätie Umax2 [V]    29000 

najnižšie krátkodobé napätie Umin2 [V]     17500 

2.4.2 Kontrola úbytku napätia 

Výpočtom úbytkov napätia kontrolujeme, či rozmiestnenie napájacích staníc 

vyhovuje z hľadiska dovolenej veľkosti úbytku napätia. Vedenie môže byť zaťažované 
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len takým prúdom a výkonom, ktorý nespôsobí pokles napätia na konci vedenia pod 

minimálnu hodnotu, to znamená, že nespôsobí väčší úbytok ako je dovolený úbytok 

napätia. Pre menovité napätie 25 kV, 50 Hz je dovolený úbytok od -24% po +10% 

podľa normy STN EN 50163. Kontrolu úbytku napätia robíme pre nahromadenie 

vlakov v napájacom úseku so známou hmotnosťou a dĺžkovým intervalom vlakov. 

Zaťaženie TS, ktoré napájajú trakčné sústavy, je súčtom súčasných odberov 

jednotlivých hnacích vozidiel v napájacom úseku. Jednotlivé odbery sa časovo menia čo 

do veľkosti a miesta. Pohyb vozidiel na trati sa deje síce plánovane podľa grafikonu 

vlakovej dopravy GVD, ale v skutočnosti existujú rozdiely medzi skutočným pohybom 

vlakov a GVD, ktoré vznikajú nepredvídateľnými okolnosťami ako sú oneskorenie, 

dopravné prekážky atď. Z toho vyplýva, že časový priebeh odoberaného prúdu 

a výkonu z trakčnej sústavy je nepravidelný. Ale za normálnych prevádzkových 

podmienok môžem celkom presne určiť odberové prúdy na danom úseku pomocou 

GVD. Ja som si sám ľubovoľne rozmiestnil vlaky na jednotlivých úsekoch z dôvodu 

väčšieho zaťaženia oproti GVD a tým lepšej kontroly úbytku napätia na danom úseku. 

Odberové prúdy určíme z výkonu, ktorý vypočítame z ťažnej sily Fth. 

Uvažujeme rýchlosť hodinovú vh a pre túto rýchlosť určíme hodnoty jazdných odporov 

poL, pov.  

Tab. 2.10 a 2.11 Rozmiestnenia vlakov na trati Košice - Margecany  

Smer  TS Košice – Kysak  

Smer párny Smer nepárny 

Typ vlaku 
Poloha 
vlaku l 
[km] 

Stúpanie 
psred 
[‰] 

Typ vlaku 
Poloha 
vlaku l 
[km] 

Stúpanie 
psred 
[‰] 

Pn 2,1 0 Pn 2,5  -5,8 
R      6,5 3,5 R 8,7 -2,9 
Os 14,9 6,6 Os 15,7 -6,6 

 

Smer  TS Margecany – Kysak 

Smer párny Smer nepárny 

Typ vlaku 
Poloha 
vlaku l 
[km] 

Stúpanie 
psred 
[‰] 

Typ vlaku 
Poloha 
vlaku l 
[km] 

Stúpanie 
psred 
[‰] 

Pn 2,3 6,9 Pn 1,1 -2,5 
R 10,8 6,9 R 9,1 -2,7 
Os 15,8 5,8 Os 17,1 -5,1 
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Výpočet ťažnej sily:  

 )().( 0 sredovvsredLLth ppGppGF +++= . [N] (2.4.3.1) 

Výpočet výkonu: 

 
3600

. hth
th

VF
P = . [kW] (2.4.3.2) 

Výpočet odberového prúdu:  

 
U

P
I

TVL

h

..
1000.
ηη

= , [A] (2.4.3.3) 

kde   U = 25000V - menovité napätie v troleji, 

 Lη = 0,85 - účinnosť rušňa, 

 9,0=TVη - účinnosť trolejového vedenia. 

Odberové prúdy sa určujú pre obidva smery jazdy. V prípade, že Fth < 0, jazda 

vlaku sa uskutočňuje zo spádu a Ph = 0 kW, I = 0 A. Aby sa lepšie vystihli prevádzkové 

pomery, je vhodné uvažovať jeden odber ako rozjazdový. Preto som najvzdialenejší  

odberový prúd od TS nahradil rozjazdovým prúdom. Hodnotu rozjazdového prúdu je 

určená z trakčnej charakteristiky [12] a pohybuje sa okolo Ir = 164 A. 

 Na výpočet ťažnej sily potrebujem vedieť jazdné odpory pre vh jednotlivých 

vlakových súprav, ako aj jazdný odpor pre jednotlivé lokomotívy. Sú uvedené 

v tab.2.12, ktoré som vypočítal pomocou vzorcov (2.1.3.5) až (2.1.3.13). 

 

Tab. č.2.12 Jazdné odpory vlakov  
typ vlaku Gv [kN]  GL [kN] poL [N.kN-1] pv [N.kN-1] 
R (350) 5984,1 863,28 7,6 4,102 
Os (363) 3433,5 853,47 6,425 2,575 
Pn (240) 10791 824,04 2,059 1,788 
Mn (240) 10791 824,04 1,884 2,462 

 

Výpočet odberových prúdov, smer TS Košice – Kysak: 

pre R: 

 536,55073)5,3104,4.(1,5984)5,36,7.(28,863 =+++=thRF N, 

 856,1223
3600

80.536,55073
==thRP kW, 
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 64
25000.9,0.85,0
1000.856,1223

==RI A, 

pre Os: 

81,42618)6,6575,2.(5,3433)6,6425,6.(47,853 =+++=thOsF N, 

 93,591
3600

50.81,42618
==thOsP kW, 

 24,30
25000.9,0.87,0
1000.93,591

==OsI A, 

pre Pn: 

 405,28122)0462,2.(10791)0887,1.(04,824 =+++=thPnF N, 

 944,267
3600

3,34.405,28122
==thPnP kW, 

 01,14
25000.9,0.85,0
1000.944,267

==PnI A. 

Postup výpočtu pre koľaj č.2 je úplne identický ako koľaji č.1. 

 

Tab. č. 2.13  Vypočítané hodnoty odberových prúdov na koľaji č.2 

typ vlaku R Os Pn 

Fth   [N] 11262,27 0 0 
Pth   [kW] 250,27 0 0 
I      [A] 13,086 0 0 

 

Výpočet odberových prúdov, smer TS Margecany – Kysak: 

pre R: 

 6,78366)9,6104,4.(1,5984)9,66,7.(28,863 =+++=thRF N, 

 48,1741
3600

80.6,78366
==thRP kW, 

 0578,91
25000.9,0.85,0
1000.48,1741

==RI A, 

pre Os: 

 23,39189)8,5575,2.(5,3433)8,5425,6.(47,853 =+++=thOsF N, 
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 295,544
3600

50.23,39189
==thOsP kW, 

 806,27
25000.9,0.87,0
1000.295,544

==OsI A, 

pre Pn: 

 18,108266)9,6462,2.(10791)9,6887,1.(04,824 =+++=thPnF N, 

 54,1031
3600

3,34.18,108266
==thPnP kW, 

 937,53
25000.9,0.85,0
1000.54,1031

==PnI A. 

Postup výpočtu pre koľaj č.2 je úplne identický ako koľaji č.1. 

 

Tab. č. 2.14  Vypočítané hodnoty odberových prúdov na koľaji č.2 

typ vlaku R Os Pn 

Fth   [N] 12631,75 0 0 
Pth   [kW] 280,71 0 0 
I      [A] 14,68 0 0 

 

Výpočet napájačových prúdov: 

Pri výpočte napájačových prúdov musím vedieť rozloženie odberov na danom 

úseku (tab.2.10 a 2.11), ktoré sú zakreslené do obrázkov 2.3 až 2.6 kde: 

1TSI - napájačový prúd TS Košice pre koľaj č.1,  

2TSI - napájačový prúd TS Margecany pre koľaj č.1, 

1T̀SI - napájačový prúd TS Košice pre koľaj č.2, 

2T̀SI - napájačový prúd TS Margecany pre koľaj č.2. 

 
Obr. 2.3 Rozloženie odberových prúdov pre úsek Košice – Kysak pre koľaj č.1 

ITS1 

smer jazdy 

IPn 
s = 0 ‰ 

IR 
s = 3,5 ‰ 

IOs 
s = 6,6 ‰

16,8 km Kysak 

8,4 km 4,4 km 2,1 km 

TS Košice 
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01,24216401,14641 =++=++= OsRPnTS IIII A,                       (2.4.3.4) 

kde OsI  nahradím rozbehovým prúdom. 

 
Obr. 2.4 Rozloženie odberových prúdov pre úsek Košice - Kysak pre koľaj č.2 

086,177164086,130´ 1 =++=++= OsRPnTS IIII A,                       (2.4.3.5) 

kde OsI  nahradím rozbehovým prúdom. 

 
Obr .2.5 Rozloženie odberových prúdov pre úsek Kysak - Margecany pre koľaj č.1 

309937,530578,911642 =++=++= PnROsTS IIII A,            (2.4.3.6) 

kde OsI  nahradím rozbehovým prúdom. 

 
Obr. 2.6 Rozloženie odberových prúdov pre úsek Kysak - Margecany pre koľaj č.2 

68,178068,14164´ 2 =++=++= PnROsTS IIII A,                        (2.4.3.7) 

kde OsI  nahradím rozbehovým prúdom. 

 

I’TS2 

smer jazdy 

IPn 
s = -2,5 ‰ 

IR 
s = -2,7 ‰ 

IOs 
s = -5,1 ‰ 

19 km TS Margecany 

8 km 8 km 1,1 km

Kysak 

ITS2 IPn 
s = 6,9 ‰ 

smer jazdy 

IR 
s = 6,9 ‰ 

IOs 
s = 5,8 ‰ 

19 km TS Margecany 

5 km 8,5 km 2,3 km 

Kysak 

I’TS1 

smer jazdy 

IPn 
s = -5,8 ‰ 

IR 
s = -2,9 ‰ 

IOs 
s = -6,6 ‰ 

16,8 km Kysak 

7 km6,2 km 2,5 km 

TS Košice 
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Určenie sekundárneho prúdu a napätia transformátora: 

Sekundárny prúd transformátora je určený súčtom napájačových prúdov 

v príslušnej časti úseku.  

Úsek TS Košice – Kysak, 

 096,419086,17701,242` 112 =+=+= TSTS III A.             (2.4.3.8) 

Úsek Kysak – TS Košice,  

            =2`I 68,48768,178309` 22 =+=+ TSTS II A.                        (2.4.3.9) 

Sekundárne napätie transformátora je určené z charakteristiky U2 = f(I2) [2], z 

ktorej pre daný transformátor a jeho prúd je: 

TR1:  pre I2   je U2 = 25100 V, 

TR2: pre I`2  je U`2 = 24850 V. 

 

Výpočet úbytku napätia v trolejovom vedení: 

Párny smer TS Košice – Kysak: 

=−−+−+=Δ ]).().(..[ 11111 RRPnTSPnPnTSTSTSTS lIIIlIIlIzU                          (2.4.3.10) 

 = 0,3.[242,01.2,1+(242,01-14,01).4,4+(242,01-14,01-64).8,4]= 851,95 V, 

potom kontrola napätia v mieste najvzdialenejšieho odberu: 

05,2424895,8512510012 =−=Δ−= TSUUU  V,                  (2.4.3.11) 

- vyhovuje predpísanej tolerancii 19 kV až 27,5 kV. 

Nepárny smer TS Košice – Kysak: 

=+−+=Δ )]).(´(´.´.[´ 1111 PnRRTSTSTSTS llIIlIzU                                               (2.4.3.12) 

 =0,3.[178,68.2,5+(178,68-13,086).13,2] = 789,76 V,                    (2.4.3.13) 

potom kontrola napätia v mieste najvzdialenejšieho odberu: 

12 T̀SUUU Δ−= = 25100-789,76 = 24310,24 V,           (2.4.3.14) 

- vyhovuje predpísanej tolerancii 19 kV až 27,5 kV. 

Párny smer TS Margecany – Kysak: 

=−−+−+=Δ ]).().(..[ 22222 RRPnTSPnPnTSTSTSTS lIIIlIIlIzU                       (2.4.3.15) 

=0,3.[309.2,3+(309-53,937).8,5+(309-53,937-91,0578).5]= 1109,63 V,         

potom kontrola napätia v mieste najvzdialenejšieho odberu: 

37,2374063,110924850` 12 =−=Δ−= TSUUU V,           (2.4.3.16) 

- vyhovuje predpísanej tolerancii 19 kV až 27,5 kV. 
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Nepárny smer TS Margecany – Kysak: 

 =+−+=Δ )]).(´(´.´.[´ 2222 PnRRTSTSTSTS llIIlIzU                                             (2.4.3.17) 

0,3.[177,086.1,1+(177,086-14,68).16]= 838 V 

potom kontrola napätia v mieste najvzdialenejšieho odberu: 

2401283824850` 22 =−=Δ−= TSUUU V,                      (2.4.3.18) 

- vyhovuje predpísanej tolerancii 19 kV až 27,5 kV. 

2.4.3 Kontrola prúdového zaťaženia vodičov 

Prúd pretekajúci vodičmi trolejového vedenia spôsobuje ich ohrievanie, čím sa 

zväčšuje odpor vodiča a menia sa aj jeho mechanické vlastnosti. Najnepriaznivejší 

vplyv má teplota na životnosť vodiča. V jednofázovej trakčnej sústave sú prierezy 

pomerne malé, preto treba preskúmať prúdové zaťaženie, aby nedošlo k neprimeranému 

otepleniu. Kontrola prúdu postačí v najnepriaznivejšom mieste, to znamená v blízkosti 

napájanej stanice.  Dovolené prúdové zaťaženie vodičov aj zostáv trolejového vedenia 

je uvedené v norme pre trakčné vedenia STN IEC 60913. Pre jednofázovú elektrickú 

trakčnú sústavu, s ktorou uvažujem, je v týchto predpisoch uvedené toto maximálne 

prúdové zaťaženie [2]:   

pre         100 Cu - trolejové vedenie,  

   50 Bz - nosné lano, 

je            Idov = 860 A. 

Maximálne vypočítané prevádzkové prúdy sú 242,01 A, 178,68 A, 309 A,   

177,086 A, ktoré sú menšie ako Idov, z toho vyplýva, že navrhnutá zostava vyhovuje 

prúdovému zaťaženiu. 

2.4.4 Kontrola vedenia podľa skratových prúdov 

V rozvode trakčného prúdu je veľkosť skratového prúdu rozhodujúca pre voľbu 

a nastavenie nadprúdovej ochrany. Pokiaľ sa nekombinuje nadprúdová ochrana 

s fázovým členom (impulz k ochrannému vypínaniu je závislý na veľkosti prúdu a 

jeho fázovom posunutí), musí byť prúd najvzdialenejšieho skratu o ochrannú hodnotu 

bezpečne väčší, ako je maximálny prevádzkový prúd napájača Ipmax. Medzi minimálnym 

skratovým prúdom Izmin a maximálnym prevádzkovým prúdom napájača Ipmax musí 

platiť [2]: 

 
c

z
nastsp k

IIkI min
max . ≤≤ , [A] (2.4.5.1) 
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kde   2,11,1 ÷=sk - činiteľ spoľahlivosti, 

3,1=ck - činiteľ bezpečnosti (citlivosti).  

 

Minimálny skratový prúd: 

 
( )22

2
min

.9,0

vTsv

z
XXXR

U
I

+++
= , [A] (2.4.5.2) 

kde   272 =U  kV - sekundárne napätie, 

max.LrR vv =   [Ω] - činný odpor trolejového vedenia, 

max.LxX vv =  [Ω] - reaktancia trolejového vedenia, 

sX  - náhradná reaktancia napájanej sústavy vvn, 

TX - reaktancia transformátora.  

Výpočet: 

- impedancia vedenia: 

          maxmax .. LjxLrZ vvv += ,                                      [Ω] (2.4.5.3) 

pre úsek TS Košice – Kysak kde L = 16,8 km: 

   j4,55281,88167j0,271.17, .16,8 0,112 +=+=vZ Ω, 

pre úsek TS Margecany – Kysak kde L = 19 km: 

   j5,1492,128j0,271.19 .19 0,112 +=+=vZ Ω, 

- náhradná reaktancia napájanej sústavy vvn: 

 
z

s P
U

X
2
2.1,1

= , [Ω] (2.4.5.4) 

                    28304,1
10.625

)27000.(1,1
6

2

==sX Ω,                             (2.4.5.5) 

- reaktancia transformátora: 

 
100.
.2

n

kn
T P

uU
X = , [Ω] (2.4.5.6) 

 29,7
100.10.5,12

5,12.)10.27(
6

23

==TX Ω. 
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Minimálny skratový prúd: 

pre úsek TS Košice – Kysak, napájač pre koľaj č.1: 

 57661,1832
)5528,429,728304,1(8816,1

10.27.9,0
22

3

min =
+++

=zI A, 

potom podmienka nastavenia ochrany:  

242,01
3,1
57661,18322,1. ≤≤ nastI A, 

290,412 67,1409≤≤ nastI A, 

pre úsek TS Košice – Kysak, napájač pre koľaj č.2: 

 57661,1832
)5528,429,728304,1(8816,1

10.27.9,0
22

3

min =
+++

=zI A, 

potom podmienka nastavenia ochrany:  

177,086
3,1
57661,18322,1. ≤≤ nastI A, 

212,5032 67,1409≤≤ nastI A, 

pre úsek TS Margecany – Kysak, napájač pre koľaj č.1: 

 1750
)149,529,728304,1(128,2

10.27.9,0
22

3

min =
+++

=zI A, 

potom podmienka nastavenia ochrany:  

309
3,1

17502,1. ≤≤ nastI A, 

370,8 1538,1346≤≤ nastI A. 

pre úsek TS Margecany – Kysak, napájač pre koľaj č.2: 

 1750
)149,529,728304,1(128,2

10.27.9,0
22

3

min =
+++

=zI A, 

potom podmienka nastavenia ochrany:  

178,68
3,1

17502,1. ≤≤ nastI A, 
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214,416 1538,1346≤≤ nastI A. 

Môžem konštatovať, že trať Košice - Margecany vyhovuje  z hľadiska 

minimálneho skratového prúdu, a že je zabezpečená správna funkcia nadprúdovej 

ochrany.  

2.5 Poruchové stavy v transformačných staniciach v úseku trate 
Košice – Margecany  

Pod poruchovým stavom v transformačných staniciach rozumiem výpadok 

(porucha, plánovaná výluka) napájania jedného úseku, buď z TS Košice, alebo z TS 

Margecany. V tomto prípade napája úsek trate Košice – Margecany len jeden trakčný 

transformátor, buď z TS Margecany, alebo z TS Košice. Pre tento stav urobím kontrolu 

prenosovej schopnosti trakčného vedenia: 

- dovoleného úbytku napätia, 

- prúdového zaťaženia,  

- skratové účinky prúdu. 

2.5.1    Kontrola úbytku napätia 

Budem vychádzať z rozmiestnenia vlakov ako pri bežnom napájaní podľa 

tabuliek 2.10 a 2.11. Taktiež použijem vypočítané odberové prúdy podľa vzorcov 

2.4.3.1 až 2.4.3.3. Ako rozjazdové prúdy budem uvažovať prúd najvzdialenejší od 

napájacieho bodu a tiež prúd nachádzajúci sa pred neutrálnym bodom Kysak. 

Rozloženie odberových prúdov je na obrázkoch 2.7 a 2.8. Uvažujem, že mimo 

prevádzky TS Margecany, TS Košice napája úsek trate až po TS Margecany. Opačný 

výpočet, t.j. mimo prevádzky TS Košice, TS Margecany napája úsek trate až po TS 

Košice, by bol približne rovnaký, s tým, že na konci úseku TS Košice – TS Margecany 

je väčšie stúpanie a tým aj úbytok napätia by mal byť väčší. Výpočet prevádzam 

pomocou vzorcov 2.4.3.4 až 2.4.5.6.  Poruchový stav medzi TS Margecany – TS 

Spišská Nová Ves je vypočítaný v prílohe 2. 

 

Výpočet napájačových prúdov: 

Pri výpočte napájačových prúdov musím vedieť rozloženie odberov na danom 

úseku (tab.2.10 a 2.11), ktoré sú zakreslené do obrázkov 2.3 až 2.6 kde: 

1TSI - napájačový prúd TS Košice pre koľaj č.1, 

1T̀SI - napájačový prúd TS Košice pre koľaj č.2. 
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Obr. 2.7 Rozloženie odberových prúdov pre úsek Košice - Margecany pre koľaj č.1 

=+++++=+++++= 1640578,91806,2716401,14641 PnROsOsRPnTS IIIIIII  

= 524,8738 A, 

kde OsI  a PnI  nahradím rozbehovým prúdom. 

 
Obr. 2.8 Rozloženie odberových prúdov pre úsek Kysak - Margecany pre koľaj č.2 

766,35516468,140164086,130´ 1 =+++++=+++++= PnROsOsRPnTS IIIIIII A,  

kde OsI  a PnI  nahradím rozbehovým prúdom. 

 

Určenie sekundárneho prúdu a napätia transformátora: 

Sekundárny prúd transformátora je určený súčtom napájačových prúdov 

v príslušnej časti úseku.  

Úsek TS Košice – Kysak, 

 64,880766,3558738,524` 112 =+=+= TSTS III A. 

Sekundárne napätie transformátora je určené z charakteristiky U2 = f(I2) [2], z 

ktorej pre daný transformátor a jeho prúd je: 

TR1:  pre I2   je U2 = 23150 V. 

 

Výpočet úbytku napätia v trolejovom vedení: 

Párny smer TS Košice – TS Margecany: 

IPn IR IOs 

2,5 km 6,2 km 

TS Margecany

I’TS1 

smer jazdy 

IPn IR IOs

Kysak 

7 km

TS Košice 

3 km 8 km 8 km 

IPn IRIOs 

2,1 km 4,4 km 

TS Margecany

ITS1 

smer jazdy 

IPn IR IOs

Kysak 

8,4 km 

TS Košice 

5,1 km 5 km 8,5 km 
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=−−−−−+−−−−+

+−−−+−−+−+=Δ

]).().(
).().().(..[

121

111111

RRPnOsRPnTSPnPnOsRPnTS

OsOsRPnTSRRPnTSPnPnTSTSTSTS

lIIIIIIlIIIII
lIIIIlIIIlIIlIzU

                       

=0,3.[524,874.2,1+(524,874-14,01).4,4+(524,874-14,01-64).8,4+(524,874-14,01-64- 

-164).5,1+(524,874-14,01-64-164-27,806).5+(524,874-14,01-64-164-27,806-91,0578). 

.8,5]= 3364,7 V, 

potom kontrola napätia v mieste najvzdialenejšieho odberu: 

307,197857,33642315012 =−=Δ−= TSUUU  V,           

- vyhovuje predpísanej tolerancii 19 kV až 27,5 kV. 

Nepárny smer TS Košice – Kysak: 

=+−−−+−−++−+=Δ )]).(´().´()).(´(´.´.[´ 111111 PnRROsRTSOsOsRTSPnRRTSTSTSTS llllIIIlIIllIIlIzU  

=0,3.[355,766.2,5+(355,766-13,086).13,2+(355,766-13,086-164).3+(355,766-13,086-  

-164-14,68).16] = 2571,85 V,                     

potom kontrola napätia v mieste najvzdialenejšieho odberu: 

12 T̀SUUU Δ−= = 23150-2571,85 = 20578,15 V,    

- vyhovuje predpísanej tolerancii 19 kV až 27,5 kV. 

2.4.3 Kontrola prúdového zaťaženia vodičov 

Pre         100 Cu - trolejové vedenie,  

               50 Bz - nosné lano, 

            je             Idov = 860 A. 

Maximálne vypočítané prevádzkové prúdy sú 524,874 A, 355,766 A, ktoré sú 

menšie ako Idov a je zrejmé, že navrhnutá zostava vyhovuje prúdovému zaťaženiu. 

2.4.4 Kontrola vedenia podľa skratových prúdov 

 
c

z
nastsp k

IIkI min
max . ≤≤ , [A]  

kde   2,11,1 ÷=sk - činiteľ spoľahlivosti, 

3,1=ck - činiteľ bezpečnosti (citlivosti).  

 

Minimálny skratový prúd: 

 
( )22

2
min

.9,0

vTsv

z
XXXR

U
I

+++
= , [A]  
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kde   272 =U  kV - sekundárne napätie, 

max.LrR vv =   [Ω] - činný odpor trolejového vedenia, 

max.LxX vv =  [Ω] - reaktancia trolejového vedenia, 

sX  - náhradná reaktancia napájanej sústavy vvn, 

TX - reaktancia transformátora.  

Výpočet: 

- impedancia vedenia: 

          maxmax .. LjxLrZ vvv += ,                                      [Ω]  

pre úsek TS Košice – TS Margecany kde L = 35,8 km: 

   j9,70184,00968j0,271.35, .35,8 0,112 +=+=vZ Ω, 

- náhradná reaktancia napájanej sústavy vvn: 

 
z

s P
U

X
2
2.1,1

= , [Ω]

 28304,1
10.625

)27000.(1,1
6

2

==sX Ω,  

- reaktancia transformátora: 

 
100.
.2

n

kn
T P

uU
X = , [Ω]  

 29,7
100.10.5,12

5,12.)10.27(
6

23

==TX Ω. 

 

Minimálny skratový prúd: 

pre úsek TS Košice – TS Margecany, napájač pre koľaj č.1: 

 8,1298
)7018,929,728304,1(0096,4

10.27.9,0
22

3

min =
+++

=zI A, 

potom podmienka nastavenia ochrany:  

524,7838
3,1

8,12982,1. ≤≤ nastI A, 

629,74 08,999≤≤ nastI A, 
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pre úsek TS Košice – TS Margecany, napájač pre koľaj č.2: 

 8,1298
)7018,929,728304,1(0096,4

10.27.9,0
22

3

min =
+++

=zI A, 

potom podmienka nastavenia ochrany:  

355,766
3,1

8,12982,1. ≤≤ nastI A, 

426,92 08,999≤≤ nastI A. 

Môžem konštatovať, že trať Košice – Margecany vyhovuje z hľadiska 

minimálneho skratového prúdu, a že je zabezpečená správna funkcia nadprúdovej 

ochrany aj pri poruchovom stave v transformačných staniciach.  
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3. NÁVRH PEVNÝCH ELEKTRICKÝCH TRAKČNÝCH 
ZARIADENÍ PRE RÝCHLOSŤ 160 km.h-1 

3.1   Zostava trakčného vedenia 

Pri prestavbe jednosmernej trakčnej sústavy na striedavú trakčnú sústavu sa 

môže ponechať pôvodné trolejové vedenie – použije sa modifikovaná zostava trakčného 

vedenia typu „J“ (tab.3.1).  Trolejové vedenie jednosmerných sietí je z hľadiska 

vodivého prierezu dostatočne dimenzované. Väčšina   namontovaných   izolátorov 

u týchto vedení je  už  na  napätie  25  kV.  Zosilňovacie vedenie (1 lano AlFe 240) sa 

znesie, čím sa získajú finančné prostriedky. 

Pri modernizácií sa bude uvažovať aj s prestavbou trakčného vedenia. Pre 

jednofázovú striedavú trakčnú prúdovú sústavu to je zostava trakčného vedenia  typu 

„S“,  ktorá  umožňuje  projektovanie  a  výstavbu  trakčného vedenia pre rýchlosť 160 

km.h-1, resp. až 200 km.h-1. Je to zvislé reťazovkové vedenie s prídavnými lanami, 

s nízkymi nárokmi a s dlhou životnosťou. Základné parametre sú uvedené v tabuľke 3.1.  

Rozpätie   je    maximálne   65   metrov,    prídavné   lana    sú   bronzové   s   prierezom 

50 mm2, ich dĺžka je 12 m a ťah 2,3 kN. Vešiak je z bronzu s priemerom 10 mm2. 

Prípustná dynamická prítlačná sila zberača pri 160 km.h-1 maximálna 200 N, minimálna 

10 N. Nákres zvislého reťazovkového trolejového vedenia pre rýchlosť 160 km.h-1 je na 

obrázku 3.1 [7]. 

Tab. 3.1 Porovnanie zostáv trolejových vedení 

 Zostava J Zostava S mod zostava J 
Napätie 3 kV 25 kV, 50 Hz 25 kV, 50 Hz 
Druh vlakov osobné, nákladné osobné, nákladné osobné, nákladné 
Najvyššia rýchlosť 120 km.h-1 160 (200) km.h-1 160 (200) km.h-1 
Kotvenie Pohyblivé pohyblivé pohyblivé 
Trolejový drôt – sila 15 kN 10 kN 15 kN 
Nosné lano – sila 15 kN 10 kN 15 kN 
Zosilňovacie vedenie 2x AlFe 240 1x Cu 120 1x AlFe 240 
Ekvivalentný prierez 
medi 

554,4 mm2 Cu  
(pri ZV2xAlFe240) 

264 mm2 Cu  
(pri ZV1xCu120) 

412,2 mm2 Cu 
(pri ZV1xAlFe240) 

Výška zostavy 1,5 m 1,5 m 1,5 m 
Menovitá výška TD 5,5 m 5,6 – 5,8m 5,5 m 
Kľukatosť vedenia ± 0,55 m ± 0,5 m ± 0,5 m 

 

Kotvenia 

Ako kotvenie sa môže použiť pohyblivé kotvenie so samočinnou reguláciou 

ťahu závažím a to, buď prevodom kolesovým, alebo prevodom kladkovým s pomerom 

1:2, alebo 1:3 (obr. 3.2). 
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Obr. 3.1 Trolejové vedenie striedavej sústavy 25 kV, 50 Hz reťazovkové 

 
Obr. 3.2 Kladkostroj 1:3 

 

Závesy trakčného vedenia 

Pre zavesenie trolejového vedenia budú použité šikmé trubkové konzoly na 

individuálnych stožiaroch, závesy na zvislej izolovanej konzole, na bránach a závesy so 

smerovými lanami.    

 

Izolátory 

Starším materiálom izolantov je porcelán. Mechanicky a izolačne je dostatočne 

pevný, ale je krehký. Prednosťou izolátorov zo syntetických hmôt je najmä nízka 

hmotnosť, menší priemer drieku, lepšia odolnosť voči účinkom znečistenej atmosféry. 
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Skvalitnili sa najmä dynamické vlastnosti vo vzťahu k zvyšovaniu rýchlosti na 

elektrizovaných tratiach. 

Vo všetkých šikmých izolovaných nosných konzolách alebo konzolách zvislých 

izolovaných budú použité kompozitné (plastové) izolátory oko – objímka Fiberlink 25 

kV (obr. 3.3) [8]. 

 
Obr. 3.3 Izolátor Fiberlink 25 kV oko – objímka 

 

Úsekové deliče 

Ako úsekové deliče sú navrhnuté typu UDT 25 (obr. 3.4). Používa sa izolátor zo 

syntetických hmôt, čím sa je hmotnosť deliča nízka. Izolačným prvkom deliča je 

laminátová polyesterová tyč [8]. 

 
Obr. 3.4 Úsekový delič ÚDT-25  

 

Stožiare 

Sú uvažované typové prevedenia: 

- priehradové typu BP, 

- trubkové stožiare pätkové s uchytením na svorníky sú navrhnuté 

v zavedených modifikáciách ako TS, TBS, 2TBS, 

- trubkové stožiare do „utopených“ základov sú navrhnuté 

v zavedených modifikáciách TB, 2TB, 

- kotevné stĺpiky I22/3,5 m vysoké [8]. 
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                a)                                    b)                                      c)                                d)   

Obr. 3.5 Príklad typov stožiarov a) typ BP, b) typ TS, c) typ TBS, d) typ DS 

 

Odpojovače 

 
 Obr. 3.6 Odpojovač QADZ 35 
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Pre odpájanie jednotlivých elektrických úsekov budú použité vonkajšie trakčné 

odpojovače typu QAD 35, QADZ 35 (obr. 3.6) pre vonkajšie použitie v jednofázovej 

striedavej trakčnej prúdovej sústave. Menovité napätie odpojovačov QAD je 38,5 kV, 

menovitý prúd 2000 A [8]. 

3.2 Transformačné stanice 

Z výsledkov trakčných a energetických výpočtov na trati Košice – Poprad som 

určil rozloženie transformačných staníc a to TS Košice, TS Margecany a TS Spišská 

Nová Ves (obr. 3.7). Neutrálne polia medzi jednotlivými napájanými úsekmi sú 

v Kysaku, Spišských Vlachoch a v Poprade.  

 

Obr. 3.7 Rozloženie  transformačných staníc (TS) na trati Košice – Poprad 

 

Transformačná stanica je vybavená zariadeniami: 

- vonkajšia rozvodňa 110 kV, 

- jednofázové transformátory 110/27 kV o výkonoch 2x12,5 MV.A, 

- vnútorná rozvodňa 27 kV, 

- filtračno – kompenzačné zariadenia, 

- súbor kontroly a riadenia. 

TS obsahujú 2 trakčné transformátory, zapojené do V (obr. 2.2), každý 

transformátor napája jeden úsek trate v normálnej prevádzke. V prípade poruchy, resp. 

plánovanej výluky musia byť nastavené nadprúdové ochrany napájačov v jednotlivých 



Žilinská univerzita v Žiline KVES 

    59

TS na celú trať medzi TS, čím sa zvýši zaťažiteľnosť rozvodu trakčného prúdu 

s ohľadom na úbytok napätia, oteplenie vodičov a nadprúdovú ochranu. Na základe 

uvedených nevýhod je dobré vybudovať v stykových bodoch medzi napájanými úsekmi 

TS spínacie stanice v Kysaku, Spišských Vlachoch a v Poprade. Na dvojkoľajných 

tratiach sa používajú, buď jednovypínačové priečne, alebo kombinované spínacie 

stanice. Základným prvkom, ktorý dovoľuje výkonové spínanie je v jednofázových 

spínacích staniciach vypínač, ktorý má rovnaké vyhotovenie ako napájačové vypínače 

v transformačných staniciach.  

3.2.1 Vonkajšia rozvodňa 110 kV 

Rozvodňa 110 kV (obr. 3.8) bude vonkajšieho prevedenia pozostávajúca 

z vypínačov, odpojovačov, meracích transformátorov napätia a prúdu a zvodičov 

prepätia.  

 

Obr. 3.8 Prehľadová schéma rozvodne 110 kV 

Vypínače 

VVN vypínače 3AP od Firmy Siemens pre napäťový rozsah 72,5 kV až 420 kV 

zaisťujú optimálne použitie tepelnej energie oblúka v kontaktnej trubici. To je 

dosiahnuté samostlačiteľnou spínacou jednotkou. Siemens patentoval tento princíp 

zhášania oblúka v roku 1973. Odvtedy pokračoval vo vývoji samokompresnej zhášacej 

komory. Jednou z technických inovácií je, že energia oblúka je vo vyššej miere použitá 

na jeho zhášanie. Pri vypínaní skratových prúdov požadovaná hnacia energia je 
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redukovaná na energiu potrebnú na mechanický pohyb kontaktov. To znamená, že 

pracovná energia je skutočne minimalizovaná. Výsledkom je, že samokompresná 

zhášacia komora umožňuje použitie kompaktného strádačového pružinového 

mechanizmu s neobmedzene vysokou spoľahlivosťou [9]. Technické parametre sú 

uvedené v prílohe 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Obr. 3.9 3-pólový vypínač 3AP1 FI                       Obr. 3.10 2-pólový vypínač 3AP1 FB  
Odpojovače 

Medzi najčastejšie používané vonkajšie 3-pólové odpojovače patrí stredový odpojovač 

(obr. 3.11). Na ráme (1) je pripevnený pohonový mechanizmus (2) a dva rotačné 

podporné izolátory (3). Prúdové ramená (4), ktoré sú pripevnené k izolátorom sa 

otvárajú zo stredu.  Každá rotačná jednotka (5) pozostáva z dvoch vysoko kvalitných 

guličkových ložísk a je navrhnutá pre veľké pracovné zaťaženie. Je namazaná pre celú 

dobu životnosti a je bezúdržbová [9]. Technické parametre sú uvedené v prílohe 5. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.11 Stredový odpojovač 
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Zvodiče prepätia 

Aktívne komponenty zvodiča prepätia sú odporníky z oxidu kovu. Sú 

naskladané na seba a hermeticky chránené proti vplyvom okolitého prostredia pomocou 

priamo namontovaného silikónového krytu. Mechanická pevnosť sa dosahuje tyčami z 

polyméru vystuženého sklenenými vláknami, ktoré tesne uzatvárajú a stláčajú vrstvu 

odporníkov. Vďaka hydrofóbnym vlastnostiam silikónový kryt minimalizuje elektrické 

výboje na povrchu krytu, a tým zabezpečuje zvlášť dobrú prevádzkovú charakteristiku, 

dokonca za podmienok veľkého znečistenia. Príruby sú vyrobené z ľahkej kovovej 

zliatiny, vhodnej na použitie v exteriéri a priamo spojené so silikónovým krytom. 

Odporníky z oxidu kovu sú tesne uzatvorené tyčami z GRP (polymérový sklený 

laminát) ako v klietke. V prípade preťaženia odporníkov (mimoriadne nepravdepodobný 

prípad, ale ktorý nemožno úplne vylúčiť) výsledný oblúk nevytvorí pretlak, pretože 

odporníky nie sú uzatvorené utesneným mechanicky tuhým puzdrom. Oblúk okamžite 

unikne cez silikónový kryt bez akéhokoľvek náhleho 

porušenia konštrukcie krytu nesúceho mechanickú záťaž. 

Zároveň odporníky z oxidu kovu do veľkej miery drží na 

mieste značný počet tyčí vyrobených z GRP. Riziko, že diely 

odletia, je preto minimalizované. Zvodiče prepätia, keď je to 

nevyhnutné, sú vybavené kontrolnými armatúrami alebo 

krycími plechmi [9]. Technické parametre sú uvedené 

v prílohe 6. 

 

1 - Puzdro z polymérneho kompozitu.  

2 - Nelineárny odporník z oxidu kovu. 

3 - Izolačné tyče. 

4 - Príruba. 

 
Obr. 3.12 Rez zvodiča prepätia 3EL2 
 

Meracie transformátory prúdu a napätia 

Meracie transformátory slúžia na prevod prúdu a napätia na merateľné úrovne. 

Medzi jedných z najväčších svetových výrobcov prístrojových transformátorov patrí 

práve Trench, ktorý patrí do skupiny SIEMENS. Transformátory sa vyrábajú s dvomi 

typmi izolácie – olej/papier alebo SF6. Izolácia olej/papier sa zakladá na dlhoročných 

skúsenostiach a použití vysokokvalitného sulfátového papiera a minerálneho oleja.     
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Dôkladné porozumenie rozkladaniu síl spolu s mechanickou konštrukciou odolnou voči 

explózii robí z týchto transformátorov spoľahlivé a bezpečné zariadenia. 

Prúdové transformátory sú dostupné pre použitie v systémoch od 72,5 kV do 

800 kV ako na chránenie, tak aj na meranie. Medzi ich hlavné výhody patrí extrémna 

mechanická pevnosť pri skratových podmienkach, zanedbateľný úbytok napätia na 

primárnom vinutí, hermeticky uzavretá konštrukcia, vysoká seizmická odolnosť, vysoká 

trieda presnosti, široký merací rozsah až do 1% menovitého prúdu. 

Indukčné napäťové transformátory sú dostupné pre použitie v systémoch od 

72,5 kV do 800 kV. Sú vhodné pre meranie ako aj chránenie. Medzi hlavné znaky 

prístrojových transformátorov patrí medená a ľahká konštrukcia s veľkou dielektrickou 

a mechanickou pevnosťou, hermeticky uzavretá konštrukcia, vysoká zaťažiteľnosť 

(2500 VA alebo vyššie), dostupná vysoká trieda presnosti, potlačenie ferorezonancie 

a iné [9]. 

3.2.2 Trakčné transformátory 

Konštrukčné riešenie trakčných transformátorov je úplne odlišné od bežne 

používaných transformátorov energetických. Sú to transformátory jednofázové, ktoré 

majú konce vinutia pripojené na dve fázy energetického vedenia 110 kV. 

 Pretože odber elektrickej energie dodávaný týmito transformátormi je časovo 

veľmi premenlivý a pretože so zreteľom na železničnú prevádzku sa dá predpokladať 

ďaleko väčšia početnosť skratov než aká je u transformátorov energetických, musia byť 

trakčné transformátory konštruované skratuvzdorné. 

Okrem veľkej odolnosti voči skratom požaduje sa od nich i dosť veľká 

preťažiteľnosť, ktorá je podmienená zhlukovitým charakterom železničnej dopravy. 

S tým súvisí i kolísanie napätia a to nielen na strane 27 kV, ale i na vstupnej strane 110 

kV. Preto tieto transformátory majú rovnakú možnosť regulácie napätia ako 

transformátory trojfázové energetické [4]. Nákres trakčného transformátora od Firmy 

ABB typ TN10RE 12500/110PN je v prílohe 7. 

Základné technické údaje jednofázového transformátora od Firmy ABB, typ 

TN10RE 12500/110PN [9]: 

menovitý výkon bez ofukovania                  10 MV.A, 

menovitý výkon s ofukovaním                     12,5 MV.A, 

menovitý prevod                                           110/27 kV, 

kmitočet                                                        50 Hz, 



Žilinská univerzita v Žiline KVES 

    63

menovitý prúd vinutia 110 kV                      136 A, 

menovitý prúd vinutia 27 kV                        463 A, 

napätie nakrátko                                            12,5 %, 

celková hmotnosť                                          33 000 kg. 

3.2.3 Vnútorná rozvodňa 27 kV 

Pôvodne sa používali TS s vonkajšou rozvodňou (obr. 3.14), ale firma Siemens 

prišla s realizáciou vnútornej (zapúzdrenej) rozvodne (príloha 8). Ukážka vnútornej 

rozvodne typu 8DA je na obrázku 3.13. Menovité napätie u tohto prevedenia je do 40,5 

kV, menovitý prúd do 40 kA [9].  

 

 
        a) 8DA 11                            b) 8DA 12                                             c) 8DA 13 

Obr. 3.13 Ukážka vnútornej rozvodne typu 8DA od firmy Siemens 

 

 
Obr. 3.14 Prehľadová schéma rozvodne 27 kV 
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Rozvodňa 27 kV obsahuje: 

- dve polia prívodov od trakčných transformátorov, 

- štyri polia vypínačov, slúžiacich pre napájanie elektrifikovanej trate, 

- jedno pole pre transformátor vlastnej spotreby, 

- dve polia pre kompenzáciu účinníka. 

3.2.4 Filtračno-kompenzačné zariadenia 

Princíp činnosti filtračno-kompenzačného zariadenia (FKZ), je odsávanie 

vyšších harmonických prúdu generovaného hnacím dráhovým vozidlom na trolejovom 

vedení. Tým sa zabráni ich prenikaniu do distribučnej siete cez sieťový transformátor  

T11. Súčasne kompenzačné zariadenie udržuje účinník základnej harmonickej blízky 

hodnote 1.  

Principiálna  schéma (príloha 9) predstavuje polovicu symetrického zapojenia 

stanice s jedným sieťovým transformátorom T11. Druhá symetrická polovica sa na 

strane trolejového napätia 27,5kV nesmie spojiť s prvou polovicou. Ladené obvody pre 

príslušnú harmonickú predstavujú veľmi nízku impedanciu, čím zabezpečia jej 

odsávanie. Obvody sú naladené na mierne nižšiu frekvenciu, čo zabezpečuje ochranu 

pred preťažením prúdom príslušnej harmonickej pritekajúcom zo siete.  

Ladené obvody spolu s kapacitou trolejového vedenia proti zemi vytvárajú na 

základnej harmonickej 50Hz kapacitný charakter, t.j. sú zdrojom jalovej energie 

približne 2,5MVAr. Týmto sa podieľajú na kompenzácii prúdu odoberaného z vedenia 

dráhovými vozidlami, s induktívnym charakterom. Pretože induktívna zložka prúdu sa 

mení podľa rôznych stavov a zaťaženia trakčného vozidla, je potrebné pre dodržanie 

účinníka cosϕ = 1 regulovať dodávaný jalový výkon (dekompenzácia).  

Úlohu regulátora jalového výkonu plní výkonový polovodičový menič zaťažený 

do tlmivky. Menič je tvorený dvojicou antiparalelne radených tyristorov a regulácia je 

riešená fázovým riadením zapaľovania tyristorov.  

Kompenzačná stanica môže pracovať prechodne (pri poruche) so zníženým 

výkonov bez kompenzačnej vetvy piatej harmonickej. Činnosť stanice bez filtra tretej 

harmonickej alebo bez dekompenzácie (porucha meniča) nie je možná. Z toho dôvodu 

vetva tretej harmonickej a dekompenzačná vetva nemajú odpojovače [9].   
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4. ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE MODERNIZÁCIE 
TRATE KOŠICE – POPRAD  

 

Aj keď ŽSR disponujú pomerne hustou železničnou infraštruktúrou, musia 

podniknúť mnohé kroky, ak chcú uspieť v konkurencii na vnútornom i medzinárodnom 

dopravnom trhu. Po technickej stránke je hlavným nedostatkom železničnej 

infraštruktúry nízka úroveň traťových rýchlostí, ktorá dosahuje max. 120 km/hod a iba 

výnimočne na trati Kúty – Bratislava 140 km/hod. Tieto vyššie rýchlosti sa však 

dodržiavajú na relatívne malej časti hlavných tratí, lebo iba 8,4 percenta tratí z celkovej 

dĺžky vyhovuje rýchlosti 120 km/hod a 17,9 percenta tratí rýchlosti 100 km/hod. 

Slovenská časť V. železničného koridoru  je nosným eurokoridorom prechádzajúcim 

cez územie Slovenska. Cieľom modernizácie V. koridoru je zvýšiť traťovú rýchlosť do 

160 kilometrov za hodinu a zjednotiť tak dopravný systém s pravidlami EÚ. Koridor, 

ktorý prechádza cez Taliansko, Slovinsko, Maďarsko, Slovensko a Ukrajinu, má 

celkovú dĺžku 2 831 kilometrov. Slovenská vetva koridoru je dlhá 536,2 kilometrov, čo 

je zhruba 19 % z celkovej dĺžky koridoru.  

Na území Slovenska prechádza koridor z Bratislavy cez Žilinu a Košice až po 

Čiernu nad Tisou a končí pri štátnej hranici s Ukrajinou. V prvej časti modernizácie sa 

uvažuje s realizáciou úseku Bratislava – Žilina, aby sa jeho spojením s koridorom VI. na 

trase Žilina – Čadca – Skalité štátna hranica dosiahlo prepojenie sever – juh. V druhej 

časti bude modernizácia pokračovať v úseku Žilina – Košice a následne v tretej časti 

z Košíc do Čiernej nad Tisou. Je návrh uskutočniť modernizáciu z dvoch strán a to 

pokračovať v modernizácií od Bratislavy a súčasne rozbehnúť práce od Košíc smerom 

na Žilinu. Tejto alternatíve sa venujem v mojej diplomovej práci a realizoval som 

energetické výpočty. Výhodou spomínaného návrhu je urýchlenie modernizácie V. 

koridoru, nevýhodou značné obmedzenie dopravy. Pri tomto postupe modernizácie je 

potrebné uvažovať so zmenou trakčnej sústavy v priebehu trate Púchov – Košice, 

prispôsobením existujúceho trolejového vedenia v uvedenom úseku a aj TS podľa 

potreby. Pri nasadení dvojsystémových trakčných vozidiel na vlaky osobnej a nákladnej 

dopravy nenastane narušenie železničnej dopravy hoci by sa uskutočňovala zmena 

trakcie z akéhokoľvek miesta [11]. 

V konečnom stave sa predpokladá, že na ŽSR bude zavedená jednotná trakčná 

sústava 25 kV, 50 Hz. Stykové stanice budú len na hraniciach Slovenska so susediacimi 

železničnými správami aj na susediacich tratiach s rovnakou trakčnou sústavou. Ak sa 
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nepredpokladá modernizácia týchto úsekov, bude sa musieť vykonať ich prispôsobenie 

na jednofázovú striedavú trakčnú prúdovú sústavu 25 kV, 50 Hz. 

Výrazný rozdiel pri modernizácii striedavou trakciou vzniká v podstatnom 

znížení účinkov elektrokorózie (približne 100-násobne menšie účinky), na úložné 

kovové zariadenia, takže nie je potrebné budovať a prevádzkovať nákladné zariadenia 

(drenáže), ktorými sa len znižujú nepriaznivé účinky bludných prúdov. Prínosy v tejto 

oblasti sú tak výrazné, že podstatným spôsobom by mohli prispieť na pokrytie nákladov 

na zmenu trakčnej sústavy na elektrifikovanej sieti ŽSR. 

Z hľadiska hnacích vozidiel je zmena trakcie v najbližšom časovom horizonte 

veľmi vhodná, pretože v súčasnej dobe už väčšina hnacích vozidiel končí svoju 

životnosť a bez ohľadu na zmenu trakcie bude musieť nastať ich modernizácia 

a výmena. Pri nákupe nových hnacích vozidiel možno uvažovať s vozidlami so 4Q 

meničmi. 

Transformačné stanice je možné umiestniť na miesta terajších trakčných 

meniarní, kde by sa využili ich súčasné priestory. Keďže TS neobsahujú usmerňovaciu 

jednotku oproti TM, vzniká tým priestor, ktorý sa môže využiť pre zapuzdrenú 

rozvodňu 27 kV. Problémom je potreba väčších vonkajších priestorov pre 

transformátory 110/27 kV, prístroje na strane 110 kV potrebujú väčšie izolačné 

vzdialenosti a tým väčšie nároky na priestor. 

Pri prestavbe sa môže  ponechať pôvodné trolejové vedenie – použije sa 

modifikovaná zostava trakčného vedenia „J“ (tab.3.1). Trolejové vedenie 

jednosmerných trakčných prúdových sústav je z hľadiska vodivého prierezu dostatočne 

dimenzované. Väčšina   namontovaných   izolátorov u týchto vedení je  už  na  napätie  

25  kV.  Je vhodné už teraz v predstihu nahrádzať nevyhovujúce izolátory za izolátory 

určené pre sústavu 25 kV, 50 Hz bez narušenia plynulosti dopravy. V konečnom 

dôsledku sa pri modernizácií bude uvažovať aj s prestavbou trakčného vedenia na 

zostavu trakčného vedenia typu „S“. 

Prínosy v modernizácií V. koridoru a tým zmeny jednosmernej trakčnej 

prúdovej sústavy 3 kV na jednofázovú striedavú trakčnú prúdovú sústavu 25 kV, 50Hz 

sú nielen v znížení investičných a prevádzkových nákladoch, ale tiež v znížení nákladov 

na elektrickú energiu. Nemalé prínosy sú tiež v znížení elektrokorózie spôsobenej 

bludnými prúdmi nielen na ŽSR, ale tiež v mimorezortných organizáciách (zdroj ŽSR). 
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ZÁVER 
 

Hlavným cieľom mojej diplomovej práce bolo realizovať návrh zmeny 

jednosmernej trakčnej prúdovej sústavy 3 kV na jednofázovú trakčnú prúdovú sústavu 

25 kV, 50 Hz na trati Košice - Poprad v rámci modernizácie elektrifikovanej trate 

koridoru V. 

V prvom bode mojej práce som sa venoval opisu oboch trakčných prúdových 

sústav, aké sú ich výhody a nevýhody a navzájom ich porovnával. Ako výhodnejšiu 

trakčnú prúdovú sústavu považujem jednofázovú striedavú trakčnú prúdovú sústavu a to 

najmä pre nasledujúce dôvody: 

- zníženie koróznych vplyvov jednosmerných bludných prúdov, 

- úspora materiálov, priestorov a najmä nákladov na výstavbu i údržbu približne 

o jednu tretinu. 

Informácie potrebné pre energetický výpočet (redukovaný profil trate, dopravný 

tok, normatívne hmotnosti vlakov, typy hnacích vozidiel) som zhromaždil na začiatku 

druhého bodu diplomovej práce. Následne som vykonával energetický výpočet a to pre 

úsek trate Košice – Margecany. Zvyšné dva úseky trate Košice – Poprad ( Margecany – 

Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves – Poprad) sú uvedené v prílohe. Počítal som 

s rôznymi typmi rušňov pre rôzne typy vlakov. Rušeň typu 350 som použil pre 

rýchlikový vlak, rušeň typu 363 pre osobný vlak a rušeň typu 240 pre nákladný vlak. 

Vypočítal som hodnotu mernej spotreby elektrickej energie, ktorá je potrebná k výpočtu 

vzdialeností TS a stredného výkonu TS. Moje predbežné rozmiestnenie TS vyhovovalo 

vypočítaným maximálnym vzdialenostiam TS. Ďalej som robil kontrolu prenosovej 

schopnosti trakčného vedenia a to z hľadiska kontroly úbytku napätia, prúdového 

zaťaženia vodičov a kontroly vedenia podľa skratových prúdov. Rozloženie vlakov na 

trati pri kontrole úbytku napätia som si zvolil sám s tým, že frekvenciu dopravy som si 

volil hustejšiu ako je v skutočnosti podľa GVD. Výsledkom kontroly bolo, že trať 

Košice – Poprad i daný dopravný tok na nej vyhovuje návrhu zmeny trakčnej prúdovej 

sústavy. Taktiež som urobil kontrolný výpočet pre poruchový stav, kedy jeden 

transformátor TS napájal celý úsek trate medzi TS. Aj tento stav bol z hľadiska kontroly 

vyhovujúci. 

V treťom bode práce som robil návrh pevných trakčných zariadení pre rýchlosť 

160 km/h. Tento bod som rozdelil na dve časti. Pri návrhu som vychádzal 

z elektrifikácie železničnej trate Zvolen – Banská Bystrica, s produktmi, ktoré sa tam 
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využívajú. V prvej časti som sa zaoberal zostavou trakčného vedenia,  kde pri 

modernizácii navrhujem použiť zostavu trakčného vedenia typu „S“ s trolejovým 

vedením 100 Cu a nosným lanom 50 Bz. Vychádzal som z katalógu firmy Elektrifikace 

železnic Praha  a. s. V druhej časti som sa venoval transformačným staniciam, kde budú 

použité dva trakčné transformátory zapojené do V o výkone 12,5 MV.A od firmy ABB. 

Ostatné zariadenia sú od firmy Siemens. Tento bod sa venuje daným produktom, 

zariadeniam a prístrojom len informatívne. Je to len prehľad toho, čo sa v súčasnosti 

používa pri elektrifikácií železníc. 

V poslednom bode som sa snažil zhodnotiť zmenu jednosmernej trakčnej 

prúdovej sústavy 3 kV na jednofázovú striedavú trakčnú prúdovú sústavu 25 kV, 50Hz, 

a prínos modernizácie na V. koridore. 
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Príloha 1 
 

Tabuľky kilometrických vzdialeností a redukovaného traťového profilu 
 

Tab.1.1  Kilometrická vzdialenosť dopravní na trati: 
                     a) Košice – Poprad                                       b) Poprad - Košice 

P. č. Dopravňa km P. č. Dopravňa km 
0 Košice nákladná stanica 0 0 Poprad 0 
1 Košice osobná stanica 1,2 1 Gánovce zastávka 5,7 
2 Ťahanovce zastávka 5,1 2 Spišský Štiavnik zastávka 10,7 
3 Kostoľany nad Hornádom 9,7 3 Vydrník 13,4 
4 Trebejov zastávka 14,9 4 Letanovce zastávka 18 
5 Kysak 16,8 5 Spišský Tomáš zastávka 19,5 
6 Výhybňa číslo 35/36 18,2 6 Smižany zastávka 23,4 
7 Veľká Lodina zastávka 23,5 7 Spišská Nová Ves 26,1 
8 Malá Lodina 26,1 8 Teplička zastávka 30,8 
9 Ružín zastávka 28,2 9 Markušovce 34,8 
10 Ružín výhybňa 28,8 10 Matejovce zastávka 37,6 
11 Margecany zastávka 33,7 11 Chrasť zastávka 40,2 
12 Margecany 35,8 12 Vitkovce zastávka 41,4 
13 Kluknava zastávka 41,3 13 Olcnava zastávka 44 
14 Richnava zastávka 43,4 14 Spišské Vlachy 48,4 
15 Krompachy 46,4 15 Krompachy 55,2 
16 Spišské Vlachy 53,3 16 Richnava zastávka 58,3 
17 Olcnava zastávka 57,8 17 Kluknava zastávka 60,4 
18 Vitkovce zastávka 60,3 18 Margecany 65,9 
19 Chrasť zastávka 61,5 19 Margecany zastávka 68 
20 Matejovce zastávka 64,1 20 Ružín výhybňa 72,9 
21 Markušovce 66,9 21 Ružín zastávka 73,5 
22 Teplička nad Hornádom 70,9 22 Malá Lodina 75,6 
23 Spišská Nová Ves 75,7 23 Veľká Lodina zastávka 78,2 
24 Smižany zastávka 78,4 24 Výhybňa číslo 35/36 83,5 
25 Spišský Tomáš zastávka 82,4 25 Kysak 84,9 
26 Letanovce zastávka 83,8 26 Trebejov zastávka 86,8 
27 Vydrník 88,4 27 Kostoľany nad Hornádom 92 
28 Spišský Štiavnik zastávka 91,1 28 Ťahanovce zastávka 96,6 
29 Gánovce zastávka 96,2 29 Košice osobná stanica 100,6
30 Poprad 101,8 30 Košice nákladná stanica 101,7
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Tab.  1.2 Redukovaný traťový profil na trati: 

                     a) Košice – Poprad               b) Poprad - Košice 

P. č. Vzdial. Dĺžka Sklon Rýchlosť  P. č. Vzdial. Dĺžka Sklon Rýchlosť
   [ km ] [ m ] [ ‰ ] [ km/h ]     [ km ] [ m ] [ ‰ ] [ km/h ] 
1 0,3 300 2,5 40  1 0,5 500 -1,8 80 
2 0,7 400 5,4 40  2 1,8 1300 6,8 80 
3 1,1 400 -4,4 40  3 3,6 1800 6,8 100 
4 1,4 300 0 60  4 4 400 0 100 
5 2,2 800 0 80  5 4,3 300 -19,2 100 
6 2,7 500 6,6 80  6 8,1 3800 -14 100 
7 2,9 200 6,6 100  7 10,6 2500 -14,2 100 
8 3,4 500 0 100  8 11 400 -9,1 100 
9 3,6 200 14 100  9 12,3 1300 -3,5 100 
10 5,4 1800 2,1 100  10 14 1700 -2,7 100 
11 6 600 4,7 100  11 16 2000 -9,7 100 
12 6,8 800 3,5 100  12 17,1 1100 -10 100 
13 7,5 700 1 100  13 17,7 600 -8,3 100 
14 9,9 2400 3,6 100  14 18,2 500 -6,8 100 
15 10,3 400 6,5 100  15 20,9 2700 -9,6 100 
16 10,55 250 0,5 100  16 23,3 2400 -9,4 100 
17 11,1 550 0,5 120  17 25,5 2200 -7,1 100 
18 12,4 1300 3,9 120  18 26,1 600 -2,4 100 
19 13 600 3,9 110  19 26,6 500 -2,7 100 
20 14 1000 3,9 120  20 26,75 150 -5,6 70 
21 14,4 400 6,6 110  21 27,3 550 -5,6 100 
22 14,9 500 0 110  22 28,8 1500 -5,5 100 
23 15,4 500 5 110  23 30,3 1500 -3,4 100 
24 16 600 6,6 100  24 32 1700 -2,4 100 
25 16,8 800 2,9 100  25 32,2 200 -5 100 
26 18,1 1300 5,1 100  26 34 1800 -3,4 100 
27 20 1900 5,8 100  27 34,4 400 -6,7 100 
28 20,5 500 5 100  28 35,1 700 -0,4 100 
29 25,6 5100 6,9 100  29 35,5 400 -2,4 100 
30 27,8 2200 3,5 100  30 35,7 200 -2,4 110 
31 28,1 300 0 100  31 36,2 500 -5,5 110 
32 33,1 5000 7 100  32 37,9 1700 -3,8 110 
33 34 900 6,9 100  33 38,3 400 0 110 
34 34,1 100 2,9 100  34 40,7 2400 -1,7 110 
35 35,4 1300 2,9 90  35 41,2 500 -0,7 110 
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pokračovanie tab. 1.2 

P. č. Vzdial. Dĺžka Sklon Rýchlosť  P. č. Vzdial. Dĺžka Sklon Rýchlosť
  [ km ] [ m ] [ ‰ ] [ km/h ]    [ km ] [ m ] [ ‰ ] [ km/h ] 

36 35,8 400 0,2 110  36 43,6 2400 -0,7 100 
37 37 1200 1,8 110  37 43,8 200 -4,5 100 
38 38,5 1500 6,2 110  38 46,9 3100 -4,5 110 
39 40,5 2000 4,1 110  39 47,6 700 -5,8 110 
40 40,9 400 4,1 95  40 48 400 -3,7 100 
41 42 1100 0,6 95  41 48,8 800 -0,1 100 
42 42,8 800 4,5 95  42 50,1 1300 -0,1 110 
43 43,5 700 1,6 95  43 50,6 500 -0,3 110 
44 44 500 1,6 100  44 52,4 1800 -0,3 120 
45 44,1 100 5 100  45 54,5 2100 -4,2 120 
46 45,6 1500 5 110  46 56 1500 -2,7 120 
47 47,1 1500 2,9 120  47 56,1 100 -3,6 120 
48 49,3 2200 5,1 120  48 57,6 1500 -3,6 110 
49 51,3 2000 1,7 120  49 58,8 1200 -0,4 100 
50 51,6 300 1,7 110  50 59,3 500 -4,5 100 
51 52,9 1300 0,9 110  51 59,7 400 -4,5 95 
52 53,7 800 0,9 100  52 60,8 1100 0,6 95 
53 54,1 400 4,1 100  53 61,1 300 -3,5 95 
54 54,8 700 6,8 110  54 63,3 2200 -3,5 110 
55 57,9 3100 4,9 110  55 64,8 1500 -5,4 110 
56 58,1 200 4,9 100  56 65,9 1100 -1,7 110 
57 60,6 2500 1,1 100  57 66,3 400 -0,2 110 
58 61 400 1,1 110  58 67,6 1300 -2,5 90 
59 62,7 1700 3,1 110  59 67,7 100 -2,5 100 
60 63,4 700 3,5 110  60 68,6 900 -6,5 100 
61 63,8 400 0 110  61 68,9 300 -3,6 100 
62 65,5 1700 4,4 110  62 73,6 4700 -6,8 100 
63 66 500 7,8 110  63 73,9 300 0 100 
64 66,2 200 3,5 110  64 76,1 2200 -2,7 100 
65 66,6 400 3,5 100  65 81,2 5100 -6,1 100 
66 67,3 700 0,4 100  66 81,7 500 -2,9 100 
67 67,7 400 9,3 100  67 83,6 1900 -5,1 100 
68 69,5 1800 4 100  68 84,2 600 -3,8 100 
69 69,7 200 6,3 100  69 84,4 200 -3,8 50 
70 71,4 1700 3,8 100  70 84,9 500 -3,8 100 
71 72,9 1500 4,3 100  71 85,7 800 -2,1 100 
72 74,4 1500 6,1 100  72 86,3 600 -6,6 100 
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pokračovanie tab. 1.2 

P. č. Vzdial. Dĺžka Sklon Rýchlosť  P. č. Vzdial. Dĺžka Sklon Rýchlosť
  [ km ] [ m ] [ ‰ ] [ km/h ]    [ km ] [ m ] [ ‰ ] [ km/h ] 

73 75 600 6,8 100  73 86,8 500 -5 100 
74 75,1 100 6,8 70  74 87,3 500 0 100 
75 75,5 400 2,7 100  75 87,7 400 -3,4 100 
76 75,7 200 2,5 100  76 90,6 2900 -0,4 100 
77 76,2 500 2,5 100  77 91,4 800 -0,5 100 
78 76,6 400 7,2 100  78 91,8 400 -5,8 100 
79 78,4 1800 7,2 120  79 94,2 2400 -2,9 100 
80 79,2 800 10,6 120  80 94,9 700 0,2 100 
81 80,8 1600 10,6 110  81 95,7 800 -1,9 100 
82 83,6 2800 10,4 110  82 96,3 600 -4,3 100 
83 84,1 500 12,9 110  83 98,1 1800 -2 100 
84 84,7 600 9,6 110  84 98,3 200 -12 100 
85 85,8 1100 10 110  85 98,8 500 0 100 
86 87,7 1900 10,1 110  86 99 200 -5,8 100 
87 88 300 8,2 110  87 99,4 400 -5,8 80 
88 89,4 1400 8,2 100  88 100,4 1000 0 80 
89 90,8 1400 4,5 100  89 100,6 200 0 50 
90 91,2 400 9,9 100  90 101 400 4,4 50 
91 93,7 2500 14,5 100  91 101,4 400 -5,4 50 
92 97,5 3800 14,4 100  92 101,7 300 -2,5 50 
93 97,8 300 13,2 100       
94 98,2 400 0 100       
95 99,9 1700 -6,6 100       
96 101,1 1200 -6,6 80       
97 101,3 200 -6,6 70       
98 101,7 400 1,8 70       
99 101,8 100 2,3 70       
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Príloha 2 
Trakčné a energetické výpočty pre úsek trate   

Margecany – Spišská Nová Ves 
 

Výpočet mernej a celkovej spotreby elektrickej energie pre úsek trate 
Margecany – Spišská Nová Ves 

 
Tab. 2.1 Vypočítané hodnoty pre všetky vlaky, pre oba smery jazdy  

Typ rušňa 350 363 240 240 
smer párny 
typ vlaku R Os Pn Mn 
Mv  [t] 610 350 1100 1100 
w      [W.h.t-1.km-1] 41,52581 25,155 19,558 21,19 
∑zr    [W.h.t-1] 74,587 8,425 9,4 6,99 
∑zb    [W.h.t-1] 184,776 72,5 35,423 25,53 
wk     [W.h.t-1.km-1] 0,336 1,0527 0,3484 0,813 
wc       [W.h.t-1.km-1] 48,362 48,5176 21,066 25,263 
A       [W.h] 1346891,38 844032,23 995191,55 1193471,7 
Dd     [t.(24-1)] 13262 4360 59200 2368 
Ad      [MW.h.(24h-1)] 25,591 8,44 46,2 2,387 
Typ rušňa 350 363 240 240 
Smer nepárny 
typ vlaku R Os Pn Mn 
Mv  [t] 610 350 1100 1800 
w      [W.h.t-1.km-1] 20,86174 5,5361 2,127 2,8807 
∑zr    [W.h.t-1] 73,84 8,425 9,4 6,99 
∑zb    [W.h.t-1] 185,63 72,5 35,423 25,53 
wk     [W.h.t-1.km-1] 0,336 1,0527 0,3484 0,813 
wc       [W.h.t-1.km-1] 27,6981 28,9 3,635 6,954 
A       [W.h] 771397,625 502756 171723,55 522732,1 
Dd     [t.(24-1)] 13262 4360 56832 3768 
Ad      [MW.h.(24h-1)] 14,6566 5,02756 8,243 1,0455 

Denná spotreba elektrickej energie:  

Acd  = 25,591+8,44+46,2+2,387+14,6566+5,02756+8,243+1,0455 = 111,59066 MW.h.(24h-1). 

 Spotreba elektrickej energie na vykurovanie: 

Ako vyplýva z tabuľky 2.1 diplomovej práce, daným úsekom prejde 19 rýchlikov v párnom 

smere a 18 v nepárnom, preto je g = 37, 

volím :  z0 = 0,5 kW.t-1, 
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             c0 = 0,3, 

 324,10553,0.5,0.37.610.
128

9,39
==tdRA kW.h.(24h-1). 

Osobných vlakov v párnom smere prejde 14 a v nepárnom smere 13, preto je  

g = 27, 

 8,7513,0.5,0.20.350.
50

8,35
==tdOsA kW.h.(24h-1). 

Výsledná hodnota spotreby el. energie na vykurovanie na trati Žilina - Košice: 

 124,18078,751324,1055 =+=tdA kW.h.(24h-1). 

Ročná spotreba na vykurovanie: 

 32,325282124,1807.180 ==trA kW.h.(8760h-1). 

Celková ročná spotreba elektrickej energie:  

          873,41055282,32559066,111.365 =+=rA MW.h.(8760h-1). 

Celková ročná spotreba elektrickej energie na vstupnej strane napájacej stanice:   

 37,47518
96,0.9,0
873,41055

==vA MW.h.(8760h-1). 

Celková merná spotreba elektrickej energie na vstupnej strane napájacej stanice: 

 57455380157412.365 ==rD t.(8760h-1), 

 728,20
57455380.9,39

10.37,47518 6

==vw W.h.t1km-1. 

Celková spotreba elektrickej energie na výstupe z napájacej stanice: 

 19,52798
9,0

37,47518
1 ==A MW.h.(8760h-1). 

Merná spotreba na výstupe z napájanej stanice: 

 03,23
57455380.9,39

10.19,52798 6

1 ==w W.h.t-1.km-1. 

Táto hodnota mernej spotreby elektrickej energie je potrebná k výpočtu vzdialenosti 

TNS a stredného výkonu TNS. 
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Návrh vzdialenosti a výkonov TNS jednofázovej sústavy 25 kV, 50 Hz 

Určenie vzdialenosti TNS: 

Dopravný tok za hodinu: 

 833,6558
8760

57455380
8760

=== r
h

DD t.h-1,  

83,0cos =Lϕ - stredný účinník záťaže, 

volím: 

nc - súčiniteľ spôsobu napájania a zaťaženia, 

            ps cc ,  sú závislé na strednom ročnom výkone napájanej stanice, ale môžem aj voliť:  

 4245,5
8760

37,47518
8760

==r
ar

AP MW,  

2=sc - súčiniteľ špičkového zaťaženia. 

zv - impedancia vedenia, ktorá je pre rôzne zostavy uvedená v lit.[3]. Pre praktické 

výpočty sa doporučuje hodnota: zv = 0,112 + j0,271 Ω z toho absolútna hodnota je:          

         │zv│= 0,3 Ω.km-1 pre 2 koľaje.  

29,63
03,23.833,6558.3,0.2.5,0

83,0.3,027000max =≤L km,      pre cn = 0,5     pre ∞ počet vlakov, 

75,44
03,23.833,6558.3,0.2.1

83,0.3,027000max =≤L km,          pre cn = 1       pre 1 vlak. 

Pri navrhovaní jednotlivých trakčných napájacích staníc vychádza skutočná dĺžka medzi 

trakčnými napájacími stanicami Margecany – Spišská Nová Ves 39,9 km. Vypočítaná 

maximálna vzdialenosť môže byť väčšia, čo vyhovuje tejto podmienke. 

Návrh výkonu TNS 

a) Stredný výkon napájanej stanice pri hodinovom dopravnom toku Dh a napájanej 

dĺžke L je:  

 446,3013
1000.2

9,39.03,23.833,6558
==aP kW. 
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b) Efektívny výkon: 

koeficienty cs a cp som si zvolil, ale daju sa určiť aj z grafu cs(cp) = f (Pa) [2]: kde cs = 2, 

                              cp = 1,5 - koeficient preťaženia, 

 928,4017
5,1

2446,3013 ==efP kW. 

c) Inštalovaný výkon:   

 856,8035928,4017.2 ==iP kW. 

d) Maximálny výkon:  

         892,6026446,3013.2max ==P kW. 

e) Zdanlivý výkon transformátora: 

 82,10044
8,0
856,8035

==TRS kV.A. 

Kontrola odoberaného jednofázového výkonu  

V mieste pripojenia jedného jednofázového trakčného transformátora na energetickú 

sieť, musí mať sieť v mieste odberu skratový výkon:  

 6255,12.50 ≥≥zS MV.A. 

V mojom prípade je to napájanie dvoch trakčných transformátorov z jednej trojfázovej 

siete 110 kV, je potrebné, aby skratový výkon nadradenej sústavy bol:  

                     125025.50 ≥≥zS  MV.A. 

Kontrola rozvodu trakčného prúdu 

Kontrola úbytku napätia 

Tab. 2.2 a 2.3 Rozmiestnenia vlakov na trati Margecany –Spišská Nová Ves 

Smer: TS Margecany – Spišské Vlachy 

Smer párny Smer nepárny 

Typ vlaku 
Poloha 
vlaku l 
[km] 

Stúpanie 
psred 
[‰] 

Typ vlaku 
Poloha 
vlaku l 
[km] 

Stúpanie 
psred 
[‰] 

Pn 4,2 4,1 Pn 1,9  -3,5 
R      11,2 2,9 R 8,9 -3,6 
Os 15,2 1,7 Os 15,9 -0,1 

 

 

 



 

  9 

Smer: TS Spišská Nová Ves – Spišské Vlachy 

Smer párny Smer nepárny 

Typ vlaku 
Poloha 
vlaku 
 l [km] 

Stúpanie 
psred 
[‰] 

Typ vlaku 
Poloha 
vlaku l 
[km] 

Stúpanie 
psred 
[‰] 

Pn 1,7 4,9 Pn 1,9 -5,5 
R 11,7 4,4 R 10,9 -3,8 
Os 18,7 4,3 Os 19,9 -4,5 

 

Tab. 2.4 Jazdné odpory vlakov  

typ vlaku Gv [kN]  GL [kN] poL [N.kN-1] pv [N.kN-1] 
R (350) 5984,1 863,28 7,6 4,102 
Os (363) 3433,5 853,47 6,425 2,575 
Pn (240) 10791 824,04 2,059 1,788 
Mn (240) 10791 824,04 1,884 2,462 

 

Výpočet odberových prúdov, smer TS Margecany – Spišské Vlachy: 

pre R: 

 08,50977)9,2104,4.(1,5984)9,26,7.(28,863 =+++=thRF N, 

 824,1132
3600

80.08,50977
==thRP kW, 

 2326,59
25000.9,0.85,0
1000.824,1132

==RI A, 

pre Os: 

 66,21612)7,1575,2.(5,3433)7,1425,6.(47,853 =+++=thOsF N, 

 176,300
3600

50.66,21612
==thOsP kW, 

 335,15
25000.9,0.87,0
1000.176,300

==OsI A, 

pre Pn: 

 07,75744)1,4462,2.(10791)1,4887,1.(04,824 =+++=thPnF N, 

 4647,717
3600

3,34.07,75744
==tfPnP kW, 
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 515,37
25000.9,0.85,0

1000.4647,717
==PnI A. 

Postup výpočtu pre koľaj č.2 je úplne identický ako koľaji č.1. 

 

Tab. 2.5  Vypočítané hodnoty odberových prúdov na koľaji č.2 

typ vlaku R Os Pn 
Fth   [N] 6469,1064 13896,11 0 

Pth   [kW] 143,76 193 0 
I      [A] 7,517 9,86 0 

 
Výpočet odberových prúdov, smer TS Spišská Nová Ves – Spišské Vlachy: 

pre R: 

 67,61247)4,4104,4.(1,5984)4,46,7.(28,863 =+++=thRF N, 

 06,1361
3600

80.67,61247
==thRP kW, 

 167,71
25000.9,0.85,0
1000.06,1361

==RI A, 

pre Os: 

 278,33446)3,4575,2.(5,3433)3,4425,6.(47,853 =+++=thOsF N, 

 532,464
3600

50.278,33446
==thOsP kW, 

 731,23
25000.9,0.85,0
1000.532,464

==OsI A, 

pre Pn: 

 1,85036)9,4462,2.(10791)9,4887,1.(04,824 =+++=thPnF N, 

 205,810
3600

3,34.1,85036
==thPnP kW, 

 3637,42
25000.9,0.85,0
1000.205,810

==PnI A. 

Postup výpočtu pre koľaj č.2 je úplne identický ako koľaji č.1. 
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Tab. č. 2.6  Vypočítané hodnoty odberových prúdov na koľaji č.2 

typ vlaku R Os Pn 

Fth   [N] 4501,22 0 0 
Pth   [kW] 100,027 0 0 
I      [A] 5,23 0 0 

Výpočet napájačových prúdov: 

Pri výpočte napájačových prúdov musím vedieť rozloženie odberov na danom úseku 

(tab.2.2 a 2.3), ktoré sú zakreslené do obrázkov 2.1 až 2.4 kde: 

1TSI - napájačový prúd TS Margecany pre koľaj č.1,  

2TSI - napájačový prúd TS Spišská Nová Ves pre koľaj č.1, 

1T̀SI - napájačový prúd TS Margecany pre koľaj č.2, 

2T̀SI - napájačový prúd TS Spišská Nová Ve pre koľaj č.2. 

 
Obr.2.1 Rozloženie odberových prúdov pre úsek Margecany – Spišské Vlachy pre koľaj č.1 

75,2601642326,59515,371 =++=++= OsRPnTS IIII A,   

kde OsI  nahradím rozbehovým prúdom. 

 
Obr. 2.2 Rozloženie odberových prúdov pre úsek Margecany – Spišské Vlachy pre koľaj č.2 

23,16916423,50´ 1 =++=++= OsRPnTS IIII A,   

kde OsI  nahradím rozbehovým prúdom. 

TS Margecany 

I’TS1 

smer jazdy 

IPn 
s = -3,5 ‰ 

IR 
s = -3,6 ‰ 

IOs 
s = -0,1 ‰ 

17,5 km Spišské Vlachy 

7 km7 km 1,9 km 

TS Margecany 

ITS1 

smer jazdy 

IPn 
s = 4,1 ‰ 

IR 
s = 2,9 ‰ 

IOs 
s = 1,7 ‰ 

17,5 km Spišské Vlachy 

4 km 7 km4,2 km 
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Obr. 2.3 Rozloženie odberových prúdov pre úsek Spišské Vlachy – Spiš. Nová ves  pre koľaj č.1 

531,277164167,713637,422 =++=++= OsRPnTS IIII A,   

kde OsI  nahradím rozbehovým prúdom. 

 
Obr. 2.4 Rozloženie odberových prúdov pre úsek Spišské Vlachy – Spiš.  N.Ves  pre koľaj č.2 

517,171164517,70´ 2 =++=++= OsRPnTS IIII A,    

kde OsI  nahradím rozbehovým prúdom. 

 

Určenie sekundárneho prúdu a napätia transformátora: 

Sekundárny prúd transformátora je určený súčtom napájačových prúdov v príslušnej 

časti úseku.  

Úsek TS Margecany – Spišské Vlachy, 

 267,432517,17175,260` 112 =+=+= TNSTNS III A.              

Úsek TS Spišská Nová Ves – Spišské Vlachy, 

 =2`I 761,44623,169531,277` 22 =+=+ TNSTNS II A.    

Sekundárne napätie transformátora je určené z charakteristiky U2 = f(I2) [2], z ktorej pre 

daný transformátor a jeho prúd je: 

TR1:  pre I2   je U2 = 25100 V, 

TR2: pre I`2  je U`2 = 25000 V. 

 

 

Spišské Vlachy 

I’TS2 

smer jazdy 

IPn 
s = -5,5 ‰ 

IR 
s = -3,8 ‰ 

IOs 
s = -4,5 ‰ 

22,4 km TS Spišská Nová Ves

9 km 9 km 1,9 km 

Spišské Vlachy 

ITS2 IPn 
s = 4,9 ‰ 

smer jazdy 

IR 
s = 4,4 ‰ 

IOs 
s = 4,3 ‰ 

22,4 km TS Spišská Nová Ves

7 km 10 km 1,7 km 
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Výpočet úbytku napätia v trolejovom vedení: 

Párny smer TS Margecany – Spišské Vlachy: 

=−−+−+=Δ ]).().(..[ 11111 RRPnTSPnPnTSTSTSTNS lIIIlIIlIzU       

 0,3.[260,75.4,2+(260,75-37,515).7+(260,75-37,515-59,2326). 4] = 994,1414 V 

potom kontrola napätia v mieste najvzdialenejšieho odberu: 

8586,241051414,9942510012 =−=Δ−= TNSUUU                       

- vyhovuje predpísanej tolerancii 19 kV až 27,5 kV. 

Nepárny smer TS Margecany – Spišské Vlachy: 

=−+=Δ ]).´(´.´.[´ 1111 RRTSTSTSTS lIIlIzU       

 0,3.[169,23.1,9+(169,23-5,23).14] = 784,3 V,         

potom kontrola napätia v mieste najvzdialenejšieho odberu: 

12 T̀NSUUU Δ−= = 25100-784,3 = 24215,705 V,            

     - vyhovuje predpísanej tolerancii 19 kV až 27,5 kV. 

Párny smer TS Spišská Nová Ves – Spišské Vlachy: 

=−−+−+=Δ ]).().(..[ 22222 RRPnTSPnPnTNSTSTSTNS lIIIlIIlIzU  

            0,3.[277,531.1,7+(277,531-42,3637).10+(277,531-42,3637-71,167).7] = 1191,44 V, 

potom kontrola napätia v mieste najvzdialenejšieho odberu: 

55666,2380844334,119125000` 12 =−=Δ−= TNSUUU V,    

     - vyhovuje predpísanej tolerancii 19 kV až 27,5 kV. 

Nepárny smer TS Spišská Nová Ves – Spišské Vlachy: 

 =−+=Δ ]).´(´.´.[´ 2222 RRTSTSTSTNS lIIlIzU  

            0,3.[171,51.1,9+(171,51-7,517).18]= 983,3607 V,  

potom kontrola napätia v mieste najvzdialenejšieho odberu: 

64,239163607,98325000` 22 =−=Δ−= TNSUUU V    

     - vyhovuje predpísanej tolerancii 19 kV až 27,5 kV 

Kontrola prúdového zaťaženia vodičov 

Pre  100 Cu - trolejové vedenie  

                    50 Bz - nosné lano            

            je     Idov = 860 A 

Maximálne vypočítané prevádzkové prúdy sú 260,75 A, 169,23 A, 277,531 A, 171,517 

A, ktoré sú menšie ako Idov a je zrejmé, že navrhnutá zostava vyhovuje prúdovému zaťaženiu. 
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Kontrola vedenia podľa skratových prúdov  

pre úsek TS Margecany – Spišské Vlachy, kde L = 17,5 km, 

   j4,74251,965j0,271.17, .17,5 0,112 +=+=vZ Ω, 

pre úsek TS Spišská Nová Ves – Spišské Vlachy, kde L = 22,4 km, 

   j6,07042,50884j0,271.22, .22,4 0,112 +=+=vZ Ω, 

- náhradná reaktancia napájanej sústavy vvn,  

 28304,1
10.625

)27000.(1,1
6

2

==sX Ω,  

- reaktancia transformátora,  

 29,7
100.10.5,12

5,12.)10.27(
6

23

==TX Ω. 

 

Minimálny skratový prúd: 

Pre úsek TS Margecany – Spišské Vlachy, napájač pre koľaj č. 1: 

 48,1805
)7425,429,728304,1(96,1

10.27.9,0
22

3

min =
+++

=zI A, 

potom podmienka nastavenia ochrany:  

260,75
3,1

48,18052,1. ≤≤ nastI A, 

312,9 83,1388≤≤ nastI A. 

Pre úsek TS Margecany – Spišské Vlachy, napájač pre koľaj č.2:      

                        48,1805
)7425,429,728304,1(96,1

10.27.9,0
22

3

min =
+++

=zI A, 

potom podmienka nastavenia ochrany:  

169,23
3,1

48,18052,1. ≤≤ nastI A, 

203,076 83,1388≤≤ nastI A. 

Pre úsek TS Spišská Nová Ves – Spišské Vlachy, napájač pre koľaj č. 1:   
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 615,1635
)0704,629,728304,1(5088,2

10.27.9,0
22

3

min =
+++

=zI A, 

potom podmienka nastavenia ochrany:  

277,531
3,1
615,16352,1. ≤≤ nastI A, 

333,0372 1354,1258≤≤ nastI A. 

Pre úsek TS Spišská Nová Ves – Spišské Vlachy, napájač pre koľaj č. 2:   

 615,1635
)0704,629,728304,1(5088,2

10.27.9,0
22

3

min =
+++

=zI A, 

potom podmienka nastavenia ochrany:  

171,517
3,1
615,16352,1. ≤≤ nastI A, 

205,8204 1354,1258≤≤ nastI A. 

Môžem konštatovať, že trať Margecany – Spišská Nová Ves vyhovuje  z hľadiska 

minimálneho skratového prúdu, a že je zabezpečená správna funkcia nadprúdovej ochrany.  

 
Poruchové stavy v transformačných staniciach v úseku trate 

Košice – Margecany 

Kontrola úbytku napätia 

 
Obr. 2.5 Rozloženie odberových prúdov pre úsek Košice - Margecany pre koľaj č.1 

 

=+++++=+++++= 164167,71731,231642326,59515,371 PnROsOsRPnTS IIIIIII  

= 519,6456 A, 

kde OsI  a PnI  nahradím rozbehovým prúdom. 

Spišské Vlachy 
TS Margecany 

IPn IRIOs 

4,2 km 7 km

TS Spišská nová Ves

ITS1 

smer jazdy 

IPn IR IOs 

4 km 6 km 7 km 10 km 
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 Obr. 2.6 Rozloženie odberových prúdov pre úsek Kysak - Margecany pre koľaj č.2 

3817,34016423,501641517,70´ 1 =+++++=+++++= PnROsOsRPnTS IIIIIII A,  

kde OsI  a PnI  nahradím rozbehovým prúdom. 

 

Určenie sekundárneho prúdu a napätia transformátora: 

Sekundárny prúd transformátora je určený súčtom napájačových prúdov v príslušnej 

časti úseku.  

Úsek TS Košice – Kysak, 

 0273,8603817,3406456,519` 112 =+=+= TSTS III A. 

Sekundárne napätie transformátora je určené z charakteristiky U2 = f(I2) [2], z ktorej pre 

daný transformátor a jeho prúd je: 

TR1:  pre I2   je U2 = 23200 V. 

Výpočet úbytku napätia v trolejovom vedení: 

Párny smer TS Košice – TS Margecany: 

=−−−−−+−−−−+

+−−−+−−+−+=Δ

]).().(
).().().(..[

121

111111

RRPnOsRPnTSPnPnOsRPnTS

OsOsRPnTSRRPnTSPnPnTSTSTSTS

lIIIIIIlIIIII
lIIIIlIIIlIIlIzU

                       

=0,3.[519,6456.4,2+(519,6456-37,515).7+(519,6456-37,515-59,2326). 4+(519,6456-37,515-  

-59,2326-164).6+(519,6456-37,515-59,2326-164-23,731).7+(519,6456-37,515-59,2326-164-  -

23,731-71,167).10]= 3626,57 V, 

potom kontrola napätia v mieste najvzdialenejšieho odberu: 

43,1957357,36262320012 =−=Δ−= TSUUU  V,           

- vyhovuje predpísanej tolerancii 19 kV až 27,5 kV. 

Nepárny smer TS Košice – TS Margecany: 

=+−−−+−−++−+=Δ )]).(´().´()).(´(´.´.[´ 111111 PnRROsRTSOsOsRTSPnRRTSTSTSTS llllIIIlIIllIIlIzU  

=0,3.[340,3817.1,9+(340,3817-7,1517).14+(340,3817-7,1517-164).4,1+(340,3817-7,1517-  

-164-5,23).18] = 2687,3365 V,                     

Spišské Vlachy 
TS Margecany 

IPn IRIOs 

1,9 km 7 km

TS Spišská nová Ves

I’TS1 

smer jazdy 

IPn IR IOs 

7 km 4,1 km 9 km 9 km 
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potom kontrola napätia v mieste najvzdialenejšieho odberu: 

12 T̀SUUU Δ−= = 23200 – 2687,3365 = 20512,6644 V,    

- vyhovuje predpísanej tolerancii 19 kV až 27,5 kV. 

Kontrola prúdového zaťaženia vodičov 

Pre         100 Cu - trolejové vedenie,  

               50 Bz - nosné lano, 

            je             Idov = 860 A. 

Maximálne vypočítané prevádzkové prúdy sú 519,6456 A, 340,3817 A, ktoré sú menšie 

ako Idov a je zrejmé, že navrhnutá zostava vyhovuje prúdovému zaťaženiu. 

Kontrola vedenia podľa skratových prúdov 

pre úsek TS Košice – TS Margecany kde L = 39,9 km: 

   j10,81294,46889j0,271.39, .39,9 0,112 +=+=vZ Ω, 

 

- náhradná reaktancia napájanej sústavy vvn: 

 28304,1
10.625

)27000.(1,1
6

2

==sX Ω,  

- reaktancia transformátora:  

 29,7
100.10.5,12

5,12.)10.27(
6

23

==TX Ω. 

 

Minimálny skratový prúd: 

pre úsek TS Košice – TS Margecany, napájač pre koľaj č.1: 

 453,1221
)8129,1029,728304,1(4688,4

10.27.9,0
22

3

min =
+++

=zI A, 

 

potom podmienka nastavenia ochrany:  

519,6456
3,1
453,12212,1. ≤≤ nastI A, 

623,575 58,939≤≤ nastI A, 
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pre úsek TS Košice – TS Margecany, napájač pre koľaj č.2: 

 453,1221
)8129,1029,728304,1(4688,4

10.27.9,0
22

3

min =
+++

=zI A, 

potom podmienka nastavenia ochrany:  

355,766
3,1
453,12212,1. ≤≤ nastI A, 

426,92 58,939≤≤ nastI A, 

Môžem konštatovať, že trať Margecany – Spišská Nová Ves vyhovuje  z hľadiska 

minimálneho skratového prúdu, a že je zabezpečená správna funkcia nadprúdovej ochrany aj 

pri poruchovom stave v transformačných staniciach.  
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Príloha 3 
 

Trakčné a energetické výpočty pre úsek trate Spišská Nová Ves – Poprad 
 

Výpočet mernej a celkovej spotreby elektrickej energie pre úsek trate 
Spišská Nová Ves – Poprad 

 
Tab. 3.1 Vypočítané hodnoty pre všetky vlaky, pre oba smery jazdy  

Typ rušňa 350 363 240 240 
smer párny 
typ vlaku R Os Pn Mn 
Mv  [t] 610 350 1100 1100 
w      [W.h.t-1.km-1] 56,1203 39,4137 34,153 35,783 
∑zr    [W.h.t-1] 74,587 8,425 9,4 6,99 
∑zb    [W.h.t-1] 184,776 72,5 35,423 25,53 
wk     [W.h.t-1.km-1] 0,336 1,0527 0,3484 0,813 
wc       [W.h.t-1.km-1] 66,39358 62,17 36,274 39,088 
A       [W.h] 1209034,863 707469,7 1120953 1207911,6 
Dd     [t.(24-1)] 13262 4796 58016 2368 
Ad      [MW.h.(24h-1)] 22,98 7,782 54,927 2,416 
Typ rušňa 350 363 240 240 
Smer nepárny 
typ vlaku R Os Pn Mn 
Mv  [t] 610 350 1100 1800 
w      [W.h.t-1.km-1] 10,74345 5,1738 3,7 4,0654 
∑zr    [W.h.t-1] 74,587 8,425 9,4 6,99 
∑zb    [W.h.t-1] 184,776 72,5 35,423 25,53 
wk     [W.h.t-1.km-1] 0,336 1,0527 0,3484 0,813 
wc       [W.h.t-1.km-1] 21,01673 27,931 5,821 7,3704 
A       [W.h] 382878,6 317843,61 179883 362418 
Dd     [t.(24-1)] 13262 4796 58016 3768 
Ad      [MW.h.(24h-1)] 7,2747 3,5 8,814 0,72484 

Denná spotreba elektrickej energie: 

Acd  = 22,98+7,782+54,927+2,416+7,2747+2,5+8,814+0,72484 = 108,42 MW.h.(24h-1). 

Spotreba elektrickej energie na vykurovanie: 

Ako vyplýva z tabuľky 2.1 diplomovej práce, daným úsekom prejde 19 rýchlikov v 

párnom smere a 18 v nepárnom, preto g = 37, 

volím :  z0 = 0,5 kW.t-1, 
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              c0 = 0,3. 

 3246,6903,0.5,0.37.610.
128

1,26
==tdRA kW.h.(24h-1). 

Osobných vlakov v párnom smere prejde 14 a v nepárnom smere 13, preto je  

g = 27, 

 91,6023,0.5,0.22.350.
50

1,26
==tdOsA kW.h.(24h-1). 

Výsledná hodnota spotreby el. energie na vykurovanie na trati Žilina - Košice: 

 2346,129391,6023246,690 =+=tdA kW.h.(24h-1). 

Ročná spotreba na vykurovanie: 

 228,2327822346,1293.180 ==trA kW.h.(8760h-1). 

Celková ročná spotreba elektrickej energie: 

          08,3980678,23242,108.365 =+=rA MW.h.(8760h-1). 

Celková ročná spotreba elektrickej energie na vstupnej strane napájacej stanice: 

 852,46071
96,0.9,0
08,39806

==vA MW.h.(8760h-1). 

Celková merná spotreba elektrickej energie na vstupnej strane napájacej stanice: 

 57773660158284.365 ==rD t.(8760h-1), 

 554,30
57773660.1,26

10.852,46071 6

==vw W.h.t1km-1. 

Celková spotreba elektrickej energie na výstupe z napájacej stanice: 

 95,51190
9,0
852,46071

1 ==A MW.h.(8760h-1). 

Merná spotreba na výstupe z napájanej stanice: 

 95,33
57773660.1,26

10.95,51190 6

1 ==w W.h.t-1.km-1. 

Táto hodnota mernej spotreby elektrickej energie je potrebná k výpočtu vzdialenosti 

TNS a stredného výkonu TNS. 



 

  21 

Návrh vzdialenosti a výkonov TNS jednofázovej sústavy 25 kV, 50 Hz 

Určenie vzdialenosti TNS: 

Dopravný tok za hodinu: 

 167,6595
8760

57773660
8760

=== r
h

DD t.h-1,  

83,0cos =Lϕ - stredný účinník záťaže, 

volím: 

nc - súčiniteľ spôsobu napájania a zaťaženia , 

            ps cc ,  sú závislé na strednom ročnom výkone napájanej stanice, ale môžem aj voliť:  

 259,5
8760

852,46071
8760

==r
ar

AP MW,  

2=sc - súčiniteľ špičkového zaťaženia. 

zv - impedancia vedenia, ktorá je pre rôzne zostavy uvedená v lit.[3]. Pre praktické 

výpočty sa doporučuje hodnota: zv = 0,112 + j0,271 Ω z toho absolútna hodnota je:          

kde:  │zv│= 0,3 Ω.km-1 pre 2 koľaje.  

984,51
95,33.167,6595.3,0.2.5,0

83,0.3,027000max =≤L km,      pre cn = 0,5     pre ∞ počet vlakov, 

758,36
95,33.167,6595.3,0.2.1

83,0.3,027000max =≤L km,          pre cn = 1       pre 1 vlak. 

Pri navrhovaní jednotlivých trakčných napájacích staníc vychádza skutočná dĺžka medzi 

trakčnými napájacími stanicami Spišská Nová Ves - Poprad 26,1 km. Vypočítaná maximálna 

vzdialenosť môže byť väčšia, čo vyhovuje tejto podmienke. 

Návrh výkonu TNS 

a) Stredný výkon napájanej stanice pri hodinovom dopravnom toku Dh a napájanej 

dĺžke L je:  

 95,5843
1000

1,26.95,33.167,6595
==aP kW. 

 

 

b) Efektívny výkon: 
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koeficienty cs a cp som si zvolil, ale daju sa určiť aj z grafu cs(cp) = f (Pa) [2]:  kde cs = 2, 

                                      cp = 1,5 - koeficient preťaženia, 

 926,7791
5,1

295,5843 ==efP kW. 

c) Inštalovaný výkon:   

 852,15583926,7791.2 ==iP kW. 

d) Maximálny výkon:  

 9,1168795,5843.2max ==P kW. 

e) Zdanlivý výkon transformátora: 

 815,19479
8,0
852,15583

==TRS kV.A. 

Kontrola odoberaného jednofázového výkonu 

V mieste pripojenia jedného jednofázového trakčného transformátora na energetickú 

sieť, musí mať sieť v mieste odberu skratový výkon:  

 6255,12.50 ≥≥zS MV.A. 

V mojom prípade je to napájanie dvoch trakčných transformátorov z jednej trojfázovej 

siete 110 kV, je potrebné, aby skratový výkon nadradenej sústavy bol:  

                     125025.50 ≥≥zS  MV.A. 

 

Kontrola rozvodu trakčného prúdu 

Kontrola úbytku napätia 

Tab. 3.2 Rozmiestnenia vlakov na trati Spišská Nová ves - Poprad 

Smer párny Smer nepárny 

Typ vlaku 
Poloha 
vlaku l 
[km] 

Stúpanie 
psred 
[‰] 

Typ vlaku 
Poloha 
vlaku l 
[km] 

Stúpanie 
psred 
[‰] 

Pn 3,3 10,6 Pn 3,1  -9,4 
R      15,3 9,9 R 10,1 -10 
Os 21,3 14,4 Os 21,1 -14 
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Tab. 3.3 Jazdné odpory vlakov  

typ vlaku Gv [kN]  GL [kN] poL [N.kN-1] pv [N.kN-1] 
R (350) 5984,1 863,28 7,6 4,102 
Os (363) 3433,5 853,47 6,425 2,575 
Pn (240) 10791 824,04 2,059 1,788 
Mn (240) 10791 824,04 1,884 2,462 

 

Výpočet odberových prúdov, smer TS Spišská Nová Ves – Poprad: 

pre R: 

 736,98908)9,9104,4.(1,5984)9,96,7.(28,863 =+++=thRF N, 

 45,1866
3600

80.736,98908
==thRP kW, 

 59,97
25000.9,0.85,0
1000.45,1866

==RI A, 

pre Os: 

 175,76057)4,14575,2.(5,3433)4,14425,6.(47,853 =+++=thOsF N, 

 35,1056
3600

50.175,76057
==thOsP kW, 

 964,53
25000.9,0.87,0
1000.93,591

==OsI A, 

pre Pn: 

 83,151241)6,10462,2.(10791)6,10887,1.(04,824 =+++=thPnF N, 

 1441
3600

3,34.83,151241
==thPnP kW, 

 346,75
25000.9,0.85,0

1000.1441
==PnI A. 

Postup výpočtu pre koľaj č.2 je úplne identický ako koľaji č.1. 

 

Tab. č. 3.4  Vypočítané hodnoty odberových prúdov na koľaji č.2 

typ vlaku R Os Pn 

Fth   [N] 0 0 0 
Pth   [kW] 0 0 0 
I      [A] 0 0 0 
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Výpočet napájačových prúdov: 

Pri výpočte napájačových prúdov musím vedieť rozloženie odberov na danom úseku 

(tab. 3.2), ktoré sú zakreslené do obrázkov 3.1 a 3.2 kde: 

1TSI - napájačový prúd TS Spišská Nová Ves pre koľaj č.1,  

1T̀SI - napájačový prúd TS Spišská Nová Ves pre koľaj č.2. 

 
Obr. 3.1 Rozloženie odberových prúdov pre úsek Spišská Nová Ves - Poprad pre koľaj č.1 

936,33616459,97346,751 =++=++= OsRPnTS IIII A,   

kde OsI  nahradím rozbehovým prúdom. 

 
Obr. 3.2 Rozloženie odberových prúdov pre úsek Spišská Nová Ves - Poprad pre koľaj č.2 

16416400´ 1 =++=++= OsRPnTS IIII A,   

kde OsI  nahradím rozbehovým prúdom. 

 

Určenie sekundárneho prúdu a napätia transformátora: 

Sekundárny prúd transformátora je určený súčtom napájačových prúdov v príslušnej 

časti úseku.  

Úsek TS Spišská Nová Ves – Poprad, 

 936,500164936,336` 112 =+=+= TNSTNS III A.     

Sekundárne napätie transformátora je určené z charakteristiky U2 = f(I2) [2], z ktorej pre 

daný transformátor a jeho prúd je: 

smer jazdy 
TS Spišská Nová Ves

I’TS1 IPn 
s = -9,4 ‰ 

IR 
s = -2,9 ‰ 

IOs
s = -6,6 ‰

26,1 km Poprad 

11 km7 km 3,1 km 

TS Spišská Nová Ves  
smer jazdy 

ITS1 IPn 
s = 10,6 ‰ 

IR 
s = 9,9 ‰ 

IOs 
s = 14,4 ‰ 

26,1 km Poprad 

6 km 12 km 3,3 km 
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TR1:  pre I2   je U2 = 24800 V. 

 

Výpočet úbytku napätia v trolejovom vedení: 

Párny smer TS Spišská Nová Ves – Poprad, 

=−−+−+=Δ ]).().(..[ 11111 RRPnTSPnPnTSTSTSTS lIIIlIIlIzU       

 =0,3.[336,936.3,3+(336,936-75,346).12+(336,936-75,346-97,59).6] = 1570,5 V, 

potom kontrola napätia v mieste najvzdialenejšieho odberu: 

5,232295,15702480012 =−=Δ−= TNSUUU V,                     

- vyhovuje predpísanej tolerancii 19 kV až 27,5 kV. 

Nepárny smer TS Spišská Nová Ves – Poprad, 

=++=Δ )].(.[ 222 RPnTSTSTS lllIzU  

            =0,3.[164.(3,1+7+11)] = 1038,12 V,  

potom kontrola napätia v mieste najvzdialenejšieho odberu: 

88,2376112,103824800` 12 =−=Δ−= TNSUUU V,    

     - vyhovuje predpísanej tolerancii 19 kV až 27,5 kV. 

Kontrola prúdového zaťaženia vodičov 

Pre   100 Cu - trolejové vedenie,  

                     50 Bz - nosné lano,            

            je       Idov = 860 A. 

Maximálne vypočítané prevádzkové prúdy sú 336,936 A, 164 A, ktoré sú menšie ako 

Idov a je zrejmé, že navrhnutá zostava vyhovuje prúdovému zaťaženiu. 

Kontrola vedenia podľa skratových prúdov 

pre úsek TS Spišská Nová Ves – Poprad, kde L = 26,1 km, 

   j7,07312,92321j0,271.26, .26,1 0,112 +=+=vZ Ω, 

 

- náhradná reaktancia napájanej sústavy vvn 

 28304,1
10.625

)27000.(1,1
6

2

==sX Ω,  
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- reaktancia transformátora  

 29,7
100.10.5,12

5,12.)10.27(
6

23

==TX Ω. 

Minimálny skratový prúd: 

pre úsek TS Spišská Nová Ves – Poprad, napájač pre koľaj č. 1: 

 682,1526
)0731,729,728304,1(9232,2

10.27.9,0
22

3

min =
+++

=zI A, 

potom podmienka nastavenia ochrany:  

336,936
3,1
682,15262,1. ≤≤ nastI A, 

404,3232 3707,1174≤≤ nastI A, 

pre úsek TS Spišská Nová Ves – Poprad, napájač pre koľaj č. 2: 

 682,1526
)0731,729,728304,1(9232,2

10.27.9,0
22

3

min =
+++

=zI A, 

potom podmienka nastavenia ochrany:  

164
3,1
682,15262,1. ≤≤ nastI A, 

196,8 3707,1174≤≤ nastI A. 

Môžem konštatovať, že trať Spišská Nová Ves - Poprad vyhovuje z hľadiska 

minimálneho skratového prúdu, a že je zabezpečená správna funkcia nadprúdovej ochrany.  
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Príloha 4 
Technická špecifikácia vypínačov 3AP1 FI 

 
Technické údaje podľa predpisu IEC-62271-100. 2001  
 Vonkajšie teploty -30/+40 °C 
Opätovné zapínanie (OZ) 1/3 pólové 
Počet vykonaných cyklov ZAP-VYP počas typovej skúšky 10.000   
   
Izolačná pevnosť   
Max. nadmorská výška inštalácie 1.000 m 
Menovité napätie 145 kV 
Prevádzkové napätie 145,0 kV 
Menovité výdržné napätie priemyselnej frekvencie   
 - oproti zemi 275 kV 
 - na vypínacej dráhe 275 kV 
 - medzi pólmi 275 kV 
Menovité výdržné napätie bleskového impulzu   
 - oproti zemi 650 kV 
 - na vypínacej dráhe 650 kV 
 - medzi pólmi 650 kV 
   
Vypínacia schopnosť   
Čas oblúka (max.) 23 ms 
Menovitý prúd 3.150,00 A 
Menovitá skratová vypínacia schopnosť 40,0 kA 
Menovitý krátkodobý výdržný prúd 40 kA 
Počet vypnutí skratov pred prvou revíziou zhášacej komory 60 na 1 pól 
Menovitá dĺžka trvania skratu 3 s 
Menovitá frekvencia 50 Hz 
Menovitý spínací cyklus O-0,3S-CO-3MIN-CO  
Menovitá skratová zapínacia schopnosť 100,00 kA 
Činiteľ prvého vypínacieho pólu 1,5 p.u. 
Menovitá skratová vypínacia schopnosť pri nesymetrickom 
prude 

10,0 kA 

Faktor nesymetrickosti fáz 2,50 p.u. 
Menovité prechodné zotavené napätie pre skraty na 
svorkách – špičková hodnota 

370 kV 

   
 Vypínanie kapacitných prúdov   
Nezaťažených vonkajších vedení 50,00 A 
pri napäťovom faktore 1,40 p.u. 
Nezaťažených káblových vedení 160,00 A 
pri napäťovom faktore 1,40 p.u. 
   
Spínacie časy   
zapínací (min.) 59 ms 
čas zvierania 68+/-7 ms 
vypínací (max.) 60 ms 
Vlastný vypínací čas 34+/-3 ms 
čas pauzy 277 ms 
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Nesúčasnosť pólov (ZAP/VYP) max.3/ max.2 ms 
   
Konštrukčné detaily   
Počet pohonných jednotiek 3  
Počet pólov 3  
Počet základových rámov 3  
Počet zhášacích jednotiek zaradených do série pre jeden 
pól 

1  

Stredová vzdialenosť nôh podpornej konštrukcie 1.700 mm 
   
Minimálne vzdušné vzdialenosti:   
 - fáza proti zemi 1.250 mm 
 - vo vypínacej dráhe 1.200 mm 
 - fáza proti faze 
Medzifázová vzdialenosť  

1.360 
1.700 

mm 
mm 

Povrchová dráha   
 - oproti zemi 31,00 mm/kV 
 - vo vypínacej dráhe 31,00 mm/kV 
   
Zhášacie médium   
Menovitý tlak SF6 pri 20° C 6,00 bar rel. 
Signalizácia nebezpečenstva “strata SF6” pri 20° C 5,20 bar rel. 
SF6 - funkčné blokovanie pri 20° C 5,00 bar rel. 
SF6 – hmotnosť / vypínač 8,1 kg 
SF6 – úbytok / rok 0.5 % 
   
Pohon vypínača   
Pružinový stradačový pohon   
   
Údaje ovládacích obvodov   
Menovité napätie ovládacích obvodov 220 AC V 
Napätie motora 220 AC V 
Vykurovanie 220 AC V 
Tolerancia napätí +10/-15 % 
Počet a typ rezervných pomocných kontaktov (NO/NC/W) 9/9/2   
   
Ovládacie obvody   
Počet kanálov 1  
Počet vypínacích cievok 2  
Počet zapínacích cievok 1  
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Technická špecifikácia vypínačov 3AP1 FB 
 
Technické údaje podľa predpisu IEC-62271-100. 2001  
 Vonkajšie teploty -30/+40 °C 
Opätovné zapínanie (OZ) 1/2 pólové 
Počet vykonaných cyklov ZAP-VYP počas typovej skúšky 10.000   
   
Izolačná pevnosť   
Max. nadmorská výška inštalácie 1.000 m 
Menovité napätie 145 kV 
Prevádzkové napätie 145,0 kV 
Menovité výdržné napätie priemyselnej frekvencie   
 - oproti zemi 275 kV 
 - na vypínacej dráhe 275 kV 
 - medzi pólmi 275 kV 
Menovité výdržné napätie bleskového impulzu   
 - oproti zemi 650 kV 
 - na vypínacej dráhe 650 kV 
 - medzi pólmi 650 kV 
   
Vypínacia schopnosť   
Čas oblúka (max.) 23 ms 
Menovitý prúd 3.150,00 A 
Menovitá skratová vypínacia schopnosť 40,0 kA 
Menovitý krátkodobý výdržný prúd 40 kA 
Počet vypnutí skratov pred prvou revíziou zhášacej komory 60 na 1 pól 
Menovitá dĺžka trvania skratu 3 s 
Menovitá frekvencia 50 Hz 
Menovitý spínací cyklus O-0,3S-CO-3MIN-CO  
Menovitá skratová zapínacia schopnosť 100,00 kA 
Činiteľ prvého vypínacieho pólu 1,5 p.u. 
Menovitá skratová vypínacia schopnosť pri nesymetrickom 
prude 

10,0 kA 

Faktor nesymetrickosti fáz 2,50 p.u. 
Menovité prechodné zotavené napätie pre skraty na 
svorkách – špičková hodnota 

370 kV 

   
 Vypínanie kapacitných prúdov   
Nezaťažených vonkajších vedení 50,00 A 
pri napäťovom faktore 1,40 p.u. 
Nezaťažených káblových vedení 160,00 A 
pri napäťovom faktore 1,40 p.u. 
   
Spínacie časy   
zapínací (min.) 59 ms 
čas zvierania 68+/-7 ms 
vypínací (max.) 60 ms 
Vlastný vypínací čas 34+/-3 ms 
čas pauzy 277 ms 
Nesúčasnosť pólov (ZAP/VYP) max.3/ max.2 ms 
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Konštrukčné detaily   
Počet pohonných jednotiek 2  
Počet pólov 2  
Počet základových rámov 2  
Počet zhášacích jednotiek zaradených do série pre jeden pól 1  
Stredová vzdialenosť nôh podpornej konštrukcie 1.700 mm 
   
Minimálne vzdušné vzdialenosti:   
 - fáza proti zemi 1.250 mm 
 - vo vypínacej dráhe 1.200 mm 
 - fáza proti faze 
Medzifázová vzdialenosť  

1.360 
1.700 

mm 
mm 

Povrchová dráha   
 - oproti zemi 31,00 mm/kV 
 - vo vypínacej dráhe 31,00 mm/kV 
   
Zhášacie médium   
Menovitý tlak SF6 pri 20° C 6,00 bar rel. 
Signalizácia nebezpečenstva “strata SF6” pri 20° C 5,20 bar rel. 
SF6 - funkčné blokovanie pri 20° C 5,00 bar rel. 
SF6 – hmotnosť / vypínač 5,4 kg 
SF6 – úbytok / rok 0.5 % 
   
Pohon vypínača   
Pružinový stradačový pohon   
   
Údaje ovládacích obvodov   
Menovité napätie ovládacích obvodov 220 AC V 
Napätie motora 220 AC V 
Vykurovanie 220 AC V 
Tolerancia napätí +10/-15 % 
Počet a typ rezervných pomocných kontaktov (NO/NC/W) 9/9/2   
   
Ovládacie obvody   
Počet kanálov 1  
Počet vypínacích cievok 2  
Počet zapínacích cievok 1  
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Príloha 5 
Trojpólové vývodové odpojovače s uzemňovačom 

 
Typ – odpájač 
Typ – uzemňovač 

D BF2-123 (M) 
2AE BF2 

 

Usporiadanie pólov – paralelné odstup pólov 2000 mm 
Menovité napätie  123 kV 
Menovitý prúd 1250 A 
Skratové parametre 3s 100 /40  kA 
1.min výdržné napätie priemyselnej frekvencie 230 /265  kV 
Výdržné napätie bleskového impulzu 1,2 /50цs 550 /630 kV 
VVN svorky  - hliníkové svorkové platne 100x200 mm s 8 
hladkými dierami o priemere 14mm v rohoch štvorca 50mm 

  

Izolátor - minimálna povrchová vzdialenosť  3815  mm 
Izolátor – výška 1215 mm 
Rám – kovová konštrukcia   
Vzdialenosť uchycovacích otvorov 120 x 1100 mm 
Pohonový mechanizmus   
1 motorový pracovný mechanizmus pre 3-fázové 
usporiadanie, typ MA-6A, s 18 pomocnými spínacími 
kontaktmi  

(8ZAP-8VYP-2M)  

Ovládacie napätie  220 V AC 
Vykurovanie 220 V AC 
Napätie motora 220 V AC 
Uzemňovač:   
1 motorový pohon – pre 3 fázové usporiadanie, Typ MA-6A  rovnaký ako pre odpájač 
Mechanické blokovanie medzi odpájačom a uzemňovačom ÁNO  

 
Trojpólové vývodové odpojovače bez uzemňovača 

 
Typ – odpájač D BF2-123 (M)  
Usporiadanie pólov – paralelné odstup pólov 2000 mm 
Menovité napätie  123 kV 
Menovitý prúd 1250 A 
Skratové parametre 3s 100 /40  kA 
1.min výdržné napätie priemyselnej frekvencie 230 /265  kV 
Výdržné napätie bleskového impulzu 1,2 /50цs 550 /630 kV 
VVN svorky  - podľa rozmerového náčrtku   
Izolátor - minimálna povrchová vzdialenosť  3815  mm 
Izolátor – výška 1215 mm 
Rám – kovová konštrukcia   
Vzdialenosť uchycovacích otvorov 120 x 1100 mm 
Pohonový mechanizmus   
1 motorový pracovný mechanizmus pre 3-fázové 
usporiadanie, typ MA-6A, s 18 pomocnými spínacími 
kontaktmi  

(8ZAP-8VYP-2M)  

Ovládacie napätie – potrebné upresniť pri objednávke 220 V AC 
Vykurovanie 220 V AC 
Napätie motora 220 V AC 
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Príloha 6 
Zvodiče prepätia 3EL pre vonkajšiu montáž 

 
Typ      3EL2 096-2PJ21-4DA1 
 
Výrobca  SIEMENS  
 
Technické údaje v súlade  IEC 
Maximálna nadmorská výška inštalácie 1 000 m 
 
Izolačné schopnosti 
Maximálne napätie systému  123 kV 
Neutrálny systém  pevne uzemnený  
Základná izolačná hladina  550 kV 
Menovité napätie zvodiča Ur 96 kV 
Trvalé prevádzkové napätie Uc 77 kV 
Nominálny výbojový prúd In 10 kA 
Vysokoprúdový impulz 100 kA 
Menovitý zvodový prúd dlhého impulzu I2ms 850 A 
Maximálna schopnosť pohltenia energie - Tepelnej 5 kJ/kV 
Maximálna schopnosť pohltenia energie - Impulzu 3,8 kJ/kV 
Trieda vybíjania vedenia 2 
Menovitý skratový prúd 0,2s 65 kA 
Maximálne zvyškové napätie pre zvodové prúdy 
  10 kA (vlna 1/2 μs):  240 kV 

   5 kA (vlna 8/20 μs):   212 kV 
   10 kA (vlna 8/20 μs):   226 kV 
   20 kA (vlna 8/20 μs):   253 kV 
   40 kA (vlna 8/20 μs):   283 kV 
    500 A (vlna 30/60 μs):   181 kV 
   1 kA (vlna 30/60 μs):   188 kV 
   2 kA (vlna 30/60 μs):   197 kV 

Prechodné prepätie 1s 103 kV 
Výdržné impulzné napätie 550 kV 
Výdržné napätie priemyselnej frekvencie, sucho 270 kV 
Výdržné napätie priemyselnej frekvencie, mokro 240 kV  
Povrchová dráha             3820   mm 
 
Konštrukčné parametre 
Typ svorky                   Skrutka D30x80 
Maximálna dovolená pevnosť v ohybe 
Izolovaná zemniaca svorka         Áno  

 statická (permanentná)  2 600  N   
 dynamická (prechodná)  3 700  N  

 
Hmotnosť 31 kg 
Počet jednotiek 1  
Výška 1 057 mm 
Farba silikónu šedá 
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Príloha 7 
Trakčný transformátor TN10RE 12500/110PN 

 

 
Obr. 7.1 Čelný pohľad na trakčný transformátor 

 
 

 
Obr. 7.2 Pohľad zhora na trakčný transformátor 
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Obr. 7.3 Bočný pohľad na trakčný transformátor 

 
Legenda: 
1   - štítok menovitých údajov,   35 - ovládacia skriňa 1, 
2   - úchytky pre zdvíhanie transformátora,  36 - dvojplavákové relé (Buchholtzovo)  
3   - stupky (návarky) pre zdvíhanie,           nádoby transformátora, 
4   - otvory pre ťahanie transformátora,  37 - jednoplavákové relé nádoby  
5   - demontovateľný podvozok,           prepínača, 
6   - uzemňovacia svorka,    38 - magnetický ukazovateľ hladiny oleja 
8   - prechodka VVN,             tr. nádoby, 
10 - prechodka VN,     39 - magnetický ukazovateľ hladiny oleja 
12 - prepínač odbočiek,            prepínača, 
13 - pohon prepínača odbočiek,   40 - bezpečnostný (poistný) tlakový ventil 
15 - konzervátor oleja prepínača,    41 - snímač teploty oleja, 
16 - konzervátor tr. nádoby,     42 - ukazovateľ teploty oleja, 
17 - vysušovač oleja (prepínača),   43 - priechodka,  
18 - vysušovač oleja (tr. nádoby),   44 - priechodka na uzemnenie rámov  
20 - krídelkový ventil (uzáver),           jadra, 
21 - radiátor,      45 - uzatvárací ventil ZOK-80, 
22 - odvzdušňovací ventil,    46 - ovládacia skriňa 2, 
23 - vypúšťací ventil z radiátora,   48 - uzatvárací ventil Buchholtzovo relé. 
24 - inšpekčný poklop (vstup) na prehliadku prepínača odbočiek, 
25 - poklop (vstup) na zdvíhanie demontovaných častí, 
26 - ventil pre plnenie a filtráciu transformátorového oleja, 
27 - ventil pre vypúšťanie a filtráciu transformátorového oleja, 
28 - plniaci a vypúšťací ventil oleja z konzervátora tr. nádoby, 
29 - plniaci a vypúšťací ventil oleja z konzervátora prepínača, 
30 - ventil medzi nádobou tr. a nádobou prepínača, 
31 - uzatvárací ventil jednoplavákového relé, 
32 - ventil na vypúšťanie olejového kalu z nádoby transformátora, 
33 - ventil na vypúšťanie olejového kalu z konzervátora, 
34 - ventil pre odoberanie vzoriek oleja z tr. nádoby, 
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Príloha 8 
Jednopólová schéma vnútornej rozvodne 27 kV 

 

 
Obr. 8.1 Ľavá strana vnútornej rozvodne 27 kV 

 

 
Obr. 8.2 Pravá strana vnútornej rozvodne 27 kV 
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Obr. 8.3 Stredná časť vnútornej rozvodne 27 kV 
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