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Summary 

In this thesis I deal with the system of the electricity supply to unit and shared 

substations 6kV of internal consumption which supply technological systems of the 

generating units and shared facilities of the thermal power station (thermal power plant) 

Tušimice II. Here I describe possible connection alternatives of these 6kV substations. 

Releasing factors caused by fault events of the block or line protections are defined. I 

analyse the process of fast (hot) automatic standby from the perspective of reliability of the 

recovered objects. I also examine here influences of the possible risks on the technological 

processes. Another, new possibilities for the development of the system functions are 

proposed. Finally, evaluation results and potential risk factors are presented. 

 

Keywords: substation, power supply, reliability analysis 

 

Anotace 

V této bakalářské práci se zabývám problematikou systému dodávky elektrické 

energie blokovým a společným rozvodnám 6kV vlastní spotřeby, které napájí 

technologické celky výrobních bloků a společného zařízení elektrárny Tušimice II. 

Popisuji zde možné varianty zapojení těchto 6kV rozvoden. Charakterizuji spouštěcí 

faktory vzniklé z poruchových událostí blokových nebo linkových ochran. Dále analyzuji 

průběh automatického rychlého záskoku z pohledu spolehlivosti obnovovaných objektů. 

Uvádím zde vliv možných rizik na technologické procesy. V další části zvažuji možnosti 

rozvoje funkcí systému. V závěru hodnotím výsledky analýzy a potencionálních rizik.  

 

Klíčová slova: rozvodna, napájení, analýza spolehlivosti 
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Seznam použitých zkratek 

České zkratky 

ARZ - automatický rychlý záskok 

ČEZ - České elektro-rozvodné závody 

ETU II - elektrárna Tušimice II 

nn - nízké napětí 

PpS - podpůrné služby 

PR - primární regulace 

RZ - rozvodna 

vn - vysoké napětí 

vvn - velmi vysoké napětí 

 

Cizojazyčné zkratky 

6ES7323 - jednotka binárních vstupů a výstupů  

7VK610 - digitální kontrola fázování a napětí  

AUE - jednotka automatického rychlého záskoku 

CPU 313C - centrální procesorová jednotka  

ED - série aluminiového elektrolytického kondenzátoru 

IT – informační technologie 

KKS – kódový systém pro označení technologie  

OP17 - ovládacího panel siemens 

PLC - programovatelný logický automat 

UPS - nepřerušitelný zdroj elektrické energie 

RUBYCON - aluminiový elektrolytický kondenzátor 

Simatic S7 - programovatelný logický automat  

SIPROTEC (7SJ62)- multifunkční ochrana  

SITOP power 4 - síťový zdroj  

TS - typ aluminiového elektrolytického kondenzátoru 

VAMP 221- hlavní zkratová ochrana 
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1 ÚVOD 

Klasická hnědouhelná elektrárna je velice složité zařízení. Jejím úkolem je 

vyrábět elektrickou energii. K tomu potřebuje, mimo jiné, značné množství 

technologických celků a procesů, které se ať už přímo nebo nepřímo podílejí na tomto 

úkolu. Všechny systémy řízení, ovládání a regulace ke svojí činnosti potřebují energii, 

převážně elektrickou energii. Tu si elektrárna dokáže za určitých podmínek sama vyrobit. 

Jsou zde zastoupeny stejnosměrné, pro svou možnost akumulace, a střídavé zdroje energie 

různě velkých napěťových hladin. Avšak než se roztočí parní turbína, nabudí generátor, 

připne výrobní blok do elektrorozvodné sítě a vyrobí první MW je zapotřebí hodně 

elektrické energie. Anebo naopak, když dojde k poruše, zapůsobí blokové ochrany, které 

odpojí výrobní blok od sítě. Turbínu nelze jen tak vypnout a zastavit, vlivem vysokých 

teplot a tlaků páry dochází k teplotnímu namáhání tělesa statoru a rotoru, musí se nechat 

otáčet, pomalu vychládat a natáčecí zařízení s olejovými čerpadly pro mazání ložisek a 

další technologické celky potřebují pro svou činnost elektrickou energii. Některé výrobní 

procesy technologie není možné jen tak vypnout, ukončit, mají určitou dobu trvání, musí 

být dokončeny a jejich odstavení může trvat i několik desítek hodin.  Nedodržení těchto 

technologických procesů odstavování by mělo za následek zkrácení životnosti a poškození 

zařízení, odstavení výrobního bloku pro jeho poruchu a značné finanční náklady na opravy 

i ušlý zisk v důsledku nevyrobené elektrické energie. 

Pro takové případy musí mít celá elektrárna více variant jak si udržet své systémy 

při životě, tedy pod napětím. K tomu slouží záložní přívody, několik zařízení UPS, baterie, 

zajištěné napájení a dva diesel-generátory. Všechna tato zařízení se doplňují, zdvojují a 

jsou provázána, aby bez přerušení dodávky napájení elektrickou energií zajišťovala 

plynulý provoz všech technologických celků.  

Nejdůležitější pro napájení elektrárny je systém pokrytí vlastní spotřeby přes 

záskokové smyčky. Jsou propojovacím článkem mezi rozvodnami 6kV výrobních bloků, 

rozvodnami 6kV společných technologií a zajištěnou 6kV spotřebou elektrárny. Mají 

několik variant zapojení v závislosti na daných podmínkách a požadavcích. Rozvodny jsou 

vybaveny dvěma přívody elektrické energie, hlavním a záložním, ty jsou mezi sebou 

přepínány podle daných algoritmů a splněných podmínek provozních stavů. Jednou 

z možností ovládání hlavního a záložního přívodu blokových rozvoden 6kV pro napájení 

záskokových smyček 6kV je systém ARZ - automatický rychlý záskok. Zařízení 
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automatického rychlého záskoku zajišťuje automatické přepnutí napájení z hlavního na 

záložní přívod.  



Lukáš Hruška: Hodnocení systému automatického rychlého záskoku 

3 

 

2 POPIS TECHNOLOGIE A ŘÍDICÍHO SYSTÉMU 

K identifikaci zařízení je použit kódovací systém značení KKS. Je to značení kde 

každé písmeno a číslo má svůj specifický význam. Bohužel se nám v dokumentacích 

objevuje i staré značení, také KKS, ale místo označení bloků A, B, C, D je použito 

21,22,23,24 a společné zařízení Z - 29. Pro naši orientaci postačí vědět, že první písmeno 

označuje blok A- první blok, B- druhý, C- třetí, D- čtvrtý a Z- společné zařízení.   

Elektrárna Tušimice II je vybavena čtyřmi výrobními bloky A, B, C a D. Každý 

výrobní blok je osazen jedním generátorem o výkonu 235,30 MVA, napětí 15,75  5% k 

V, proud 8625 A. 

Vyvedení výkonu generátoru je provedeno zapouzdřenými vodiči řady 10 k 

A/15 k V (vývody na blokový transformátor A-D1BAT91) a 6kA/15kV (odbočka na 

transformátor vlastní spotřeby A-DBBT01) přes generátorový vypínač. Bloky jsou za 

vývodovými transformátory v rozvodně 400kV spojeny do dvou linek. Bloky A, B do 

linky V463 a C, D do linky V464. Tyto linky slouží k vyvedení výkonu z ETU II do 

rozvodny Hradec a zároveň k pokrytí vlastní spotřeby výrobních bloků, přes odbočkové 

transformátory 15,75 k V/6kV,6kV. Každé zařízení vn a vvn je hlídáno soustavou ochran, 

které vypínají patřičné postižené úseky.   

Pro lepší představivost se budu věnovat blokům A a B, tedy prvnímu dvojbloku.  

Kvůli snadnější orientaci jsem ve všech obrázcích nepoužil vypínače, zemniče, napěťové a 

proudové měřící transformátory. Kvůli odlišení napěťových hladin jsou v  obrázcích 

použity záměrně tyto barvy: 

 červená 400kV 

 zelená 110kV 

 hnědá 15,75kV 

 modrá 6kV  
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  Bloková rozvodna 6kV 2.1

Bloková rozvodna vlastní spotřeby slouží k napájení rozvaděčů 6kV společných 

zařízení a záložního napájení vlastní spotřeby bloků. Každý blok je osazen dvěma 

blokovými rozvodnami A a B.  Je to 3AC 50Hz, 6kV- IT rozvodna typu Siemens NXAIR-

P, která má 17 polí, 1 pole je vždy hlavní přívod od odbočkového transformátoru, 2 až 16 

jsou motorové, transformátorové a jiné vývody, 17 pole je záložní přívod. Viz. Obr. č. 1.  

2.1.1 Základní zapojení rozvodny A1BBA 

Hlavní přívod rozvodny A1BBA je napájen z transformátoru vlastní spotřeby 

A1BBT01 přes vypínač Siemens 4000A v přívodním poli A1BBA01. Vypínač ve 

A1BBA01 – zapnut, vypínač ve A1BBA17 – zapnut (varinta.1). Při základním zapojení 

rozvodny A1BBA je z pole A1BBA17 zajištěno napájení společné rozvodny Z1BCA. 

2.1.2 Záložní zapojení rozvodny A1BBA  

Záložní přívod rozvodny A1BBA je napájen ze společné rozvodny Z1BCA07 přes 

vypínač Siemens 4000A v přívodním poli A1BBA17. Vypínač ve A1BBA01 – vypnut, 

vypínač ve A1BBA17 – zapnut. Transformátory Z1BCT01 a Z1BCT02 pod napětím. 

Vypínač ve A1BBA01 – vypnut, vypínač ve A1BBA17 – zapnut. 

Při záložním zapojení je napájení rozvodny A1BBA zajištěno ze společné 

rozvodny 110kV Z1AEB přes rozvodnu Z1BCA07. 

 

Obrázek 1 Jednopólové schéma rozvoden A1BBA - A1BBB [vlastní zdroj] 
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 Společné rozvodny 6kV 2.2

Společné rozvodny vlastní spotřeby Z1BCA-D slouží k napájení rozvaděčů 6kV 

společných zařízení Z1BCE, Z1BCF a záložního napájení vlastní spotřeby bloků. Každá 

společná rozvodna je propojena přes záskokovou smyčku Z2BDA-D s dvěma blokovými 

rozvodnami A nebo B. Je to 3AC 50Hz, 6kV- IT rozvodna typu Siemens NXAIR-P, Viz. 

obr. č. 2. 

 

Obrázek 2 Jednopólové schéma rozvodny Z1BCA [vlastní zdroj] 

 Rozvodna 400kV 2.3

Rozvodna 400kV slouží k vyvedení výkonů z ETU II do RZ Hradec a zároveň k 

pokrytí vlastní spotřeby výrobních bloků i neblokových provozů. Je provedena 

v dvojblokovém uspořádání tzn., že dvojice bloků A a B je samostatně připojena do 

distribuční soustavy pomocí linky V463 a dvojice bloků C a D je samostatně připojena do 

distribuční soustavy pomocí linky V464.  

Rozvodna 400kV má tyto funkce: 

 vyvedení výkonů z jednotlivých bloků ETU 

 napájení rozvoden vlastní spotřeby bloků  

 napájení neblokových rozvoden vlastní spotřeby ETU 
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Rozvodnu J1ACA napájí vývodové transformátory 15,75/400 kV bloků A1 a B1, 

které slouží k vyvedení výkonu generátorů bloku A a bloku B. Tyto transformátory jsou 

přes odpojovače příslušného bloku připojeny k lince 400 kV - V463, která je zaústěna 

v RZ Hradec u Kadaně, Viz. obr. č. 3. 

 

Obrázek 3 Jednopólové schéma rozvodny I. dvojbloku 400kV [vlastní zdroj] 
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 Rozvodna 110kV 2.4

Sestava rozvodny 110kV je v uspořádání přípojnic do „H“. Má dvě přívodní, dvě 

vývodová pole a spojku přípojnic, je složena z 5 polí. Pole 1 (Z1AEB01), resp. 3 

(Z1AEB03) slouží k připojení linek 110kV, pole 2 (Z1AEB02), resp. 4 (Z1AEB04) jako 

vývody na transformátory 110/6,3/6,3kV. Pole 5 (Z1AEB05) slouží jako příčná spojka 

přípojnic. Máme několik možností variant zapojení. Napájení rozvodny je provedeno 

linkovými vedeními 110kV z rozvodny Vernéřov  Z1AEA41 (V941) a  Z1AEA42 (V942), 

Viz. obr. č. 4. 

 

Obrázek 4 Rozvodna společné vlastní spotřeby 110kV [vlastní zdroj] 

 Záskokové smyčky 2.5

Záskokové smyčky slouží pro propojení rozvaděčů blokových rozvoden s 

rozvaděči na společné rozvodně. Jsou tvořeny zapouzdřenými vodiči. Viz. obr. č. 5. 

 Z2BDA01: záskoková smyčka propojující rozvaděče Z1BCA, A1BBA a B1BBA 

 Z2BDB01: záskoková smyčka propojující rozvaděče Z1BCB, A1BBB a B1BBB 

 Z2BDC01: záskoková smyčka propojující rozvaděče Z1BCC, C1BBA a D1BBA 

 Z2BDD01: záskoková smyčka propojující rozvaděče Z1BCD, C1BBB a D1BBB  
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2.5.1 Hlavní napájení záskokové smyčky Z2BDA01 

Varianta 1: napájení z rozvaděčů A1BBA  

Varianta 2: napájení z rozvaděčů B1BBA 

U ostatních záskokových smyček je to ve stejně logické posloupnosti, každá 

záskoková smyčka má dvě varianty hlavního napájení. Prioritní zapojení je z bloku A 

smyčky Z2BDA, Z2BDB a z bloku C smyčky Z2BDC a Z2BDD. Bloky B a D jsou 

v záloze připraveny pro možné použití. 

2.5.2 Záložní napájení záskokové smyčky Z2BDA01 

Z2BDA01 - z  rozvaděče Z1BCA ( Z1BCA bude pomocí ARZ převeden na 

napájení z transformátoru Z1BCT01). [1]  

 

Obrázek 5 Schéma záskokové smyčky Z2BDA [vlastní zdroj] 

  



Lukáš Hruška: Hodnocení systému automatického rychlého záskoku 

9 

 

 Celkový pohled 2.6

Toto je zjednodušený celkový pohled na danou problematiku systému ARZ. Pro 

lepší orientaci mají záskokové smyčky tmavší odstín modré, ale jedná se o stejnou hladinu 

napětí 6 KV. Viz. obr. č. 6. 

 

Obrázek 6 Schéma celkového pohledu napájení [vlastní zdroj] 

 Princip spínání dvou odlišných střídavých zdrojů 2.7

K pochopení problematiky se pokusím vysvětlit pojem spínání dvou 3 fázových 

zdrojů.  

Zdroj 3fázového napětí a proudu v tak velikých soustavách je generátor. 

Generátor je točivý elektrický stroj pracující v generátorovém režimu, přeměňuje 

kinetickou energii (pohybovou energii) rotačního pohybu na energii elektrickou ve formě 

střídavého proudu. [2] 

Alternátor pracuje na principu magnetické indukce – ve vodiči je indukováno 

napětí, pokud se vodič a magnetické pole vůči sobě pohybují. Výstupní střídavý proud a 

střídavé napětí může být jednofázový nebo vícefázový. Zatímco v generátoru 

jednofázového proudu se střídavé napětí indukuje jen v jedné cívce, generátor trojfázového 

proudu má tři cívky, jejichž osy jsou vzájemně pootočené o 120°. Vzniklá tři napětí jsou, 

proto vůči sobě posunuta vždy o jednu třetinu periody. [3] Viz. obr. č. 7. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/To%C4%8Div%C3%BD_elektrick%C3%BD_stroj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kinetick%C3%A1_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%A1_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99%C3%ADdav%C3%BD_proud
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Obrázek 7 Třífázové napětí [4] 

Spínat, galvanicky spojovat dvě střídavá napětí z různých zdrojů lze při dodržení 

určitých podmínek:  

 První je sled fází, tedy aby byli spojeny stejné fáze napětí dvou různých 

zdrojů. To se hlídá již ve výstavbě a zapojování nových rozvoden, nebo 

při výměně kabelů hlavních a záložních přívodů.  

 Druhý je rozdíl velikosti spínaných napětí. Čím je rozdíl větší, tím větší 

vyrovnávací proudy začnou téct při spojení těchto zdrojů.  

 Třetí, rozdíl frekvence. V celoevropské elektro-rozvodné soustavě, ať už 

jde o jakoukoli hladinu střídavého napětí, udržujeme frekvenci na hodnotě 

50 Hz, v našem státě to zajišťuje dispečink ČEZ. Je to nejdůležitější 

veličina pro udržení stability sítě.    

 Jako poslední čtvrtou podmínkou fázový úhel, je to rozdíl, o kolik stupňů 

jsou od sebe posunuty stejné fáze dvou různých napětí L1-l1, L2-l2, L3-

l3. 

Druhou, třetí a čtvrtou veličinu hlídá fázovací zařízení, kde jsou nastaveny určité 

tolerance, a čeká na splnění podmínek. Po té uvolní zapínací impulz. Čím jsou tyto 

diference menší, tím šetrnější tato procedura je, a naopak, čím větší, tím působí na 
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rozvodnu a zařízení větší vyrovnávací proudy, elektromagnetické síly. Jsou určité mezní 

hranice, za kterými se tyto manipulace nedají provádět. Pohybujeme se v hladinách 

6000V a kolem 2000 A, proudové nárazy, sice krátkou dobu několik milisekund by mohly 

dosahovat značných hodnot.  

 Automatický rychlý záskok 2.8

ARZ slouží k automatickému přepnutí napájení z hlavního na záložní přívod 

blokových rozvoden 6kV pro napájení technologie výroby. Princip činnosti spočívá v 

kontinuálním porovnávání napětí na přípojnicích hlavním přívodu s napětím na záložním 

přívodu tak, aby v případě inicializace záskoku bylo možné okamžitě provést přepnutí na 

záložní přívod. To musí proběhnout v krátkém čase, aby nedošlo k výpadkům navazujících 

technologických celků. 

Je to řídicí systém, který ovládá skupinu tří 6kV vypínačů v různém algoritmu na 

základě splněných podmínek. Systém volí různé možnosti záskoku s rozdílnými dobami 

výpadku napětí, volbu příslušného algoritmu ovlivňuje časová konstanta poklesu napětí na 

přípojnicích (charakter připojené zátěže). 

Dodávku provedla firma Siemens. Jednotka rychlého automatického záskoku 

může být spouštěna: 

 automaticky vybavovacím povelem od ochrany nebo spuštěním zabudované U< 

(podpěťové spouště) 

 ručně dálkovým ovládáním z digitálního řídicího systému nebo z centrálního velínu  

 ručně místním ovládáním přes ovládací panel OP 17 

2.8.1 Instalovaný hardware 

Automatický rychlý přípojnicový přenosový systém SIEMENS se v podstatě 

skládá z následujících částí: 

 programovatelný logický automat (PLC) (Simatic S7) 

 centrální procesorová jednotka (CPU 313C) 

 binární vstupy/výstupy (6ES7323) 

 digitální kontrola fázování a napětí (7VK610) 

 ovládací panel (OP 17) 
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2.8.2 Softwarové součásti a nástroje 

Displeje OP17 jsou konfigurovány pomocí softwarového balíku ProTool V6.0. 

ProTool V6.0 je nezbytný také pro přenos souboru do ovládacího panel. [5]  

 Činnosti systému ARZ 2.9

Pro dodržení sledu událostí v čase, vysvětlím funkce ARZ nejlépe na příkladu 

vycházejícího z provedených zkoušek. Tyto zkoušky byly realizovány za plného provozu, 

aby bylo možné maximálně otestovat funkce systému a změřit reálné časy. 

2.9.1 Automatický rychlý záskok 

Při působení ochran v oblasti vyvedení výkonu musí být splněny „Podmínky pro 

rychlé přepnutí“. Vzhledem k tomu, že ochrana vypíná hlavní přívody přímo a ve stejném 

čase jako aktivuje jednotka ARZ a zapnutí záložních přívodů provádí jednotka ARZ, je 

zapnutí záložních přívodů zpožděno o cca 20 ms za vypnutím hlavních přívodů. Úhlový 

rozdíl napětí na přípojnici a napětí před vypínačem záložního přívodu nesmí přesáhnout 

před vypnutím hlavního přívodu cca 20°. Přechod na záložní napájení proběhne bez 

hlubších poklesů napětí a proudových rázů. 

Tento rychlý bezproblémový přechod na záložní napájení je možný jen při 

neoprávněném působení ochran. Při předcházejícím zkratu v oblasti vyvedení výkonu 

nebudou zřejmě splněny „Podmínky pro rychlé přepnutí“ a to podmínka pro fázový posun 

napětí, a pravděpodobně ani podmínka pro minimální napětí sběren a rozdíl frekvencí. 

2.9.2 Automatický záskok  

Na každé z rozvoden bylo připojeno soustrojí s velkým setrvačným momentem 

(ventilátor) a soustrojí s malým setrvačným momentem (čerpadlo). Jmenovité výkony 

motorů byly u obou typů srovnatelné. Kvalita magnetických obvodů jednotlivých motorů 

není známá (měření napětí při doběhu motorů nebylo provedeno). I když celkové zatížení 

rozvoden nedosahovalo zdaleka zatížení při provozu bloku na výkonu, lze považovat 

průběhy napětí na rozvodnách za dostatečně reprezentativní. Po vypnutí vypínače linky 

400kV jsou zdroji napětí na rozvodnách rotující asynchronní motory. Mezi všemi motory 

na rozvodně i mezi rozvodnami je elektrická vazba, která se snaží všechny motory 
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vzájemně synchronizovat. Do vypnutí hlavního přívodu první rozvodny proto probíhá 

napětí a jeho frekvence na obou rozvodnách shodně. 

Při splnění „Podmínek pro vypnutí hl. přívodu“ (0,7Un, 500 ms) byly přívody obou 

rozvoden vypnuty, vypnutí C1BBB nastalo cca o 20 ms později než vypnutí C1BBA. 

V okamžiku vypnutí hlavních přívodů již nebyla splněna podmínka minimálního 

napětí sběren 0,5 Un, pro „Přepnutí v první fázové shodě“. K AZR na obou rozvodnách 

došlo po splnění „Podmínek pro přepnutí při dodrženém zbytkovém napětí“, tj. při poklesu 

napětí na dané přípojnici na hodnotu 0,3 Un. Protože po vypnutí hlavních přívodů již 

klesalo napětí na každé z rozvoden odlišnou rychlostí, došlo k AZR na obou rozvodnách v 

různém čase. Na rozvodně C1BBB o cca 0,6 s po rozvodně C1BBA. Shodou okolností na 

obou rozvodnách došlo k sepnutí záložních přívodů v období fázové opozice napětí, což 

vyvolalo značné magnetizační proudy motorů. Vzhledem k tomu, že na obou rozvodnách 

byla soustrojí s vysokým setrvačným momentem a tedy pokles otáček soustrojí nebyl velký 

(na cca 47 Hz), trvaly následné rozběhové proudy jen krátce. 

2.9.3 Zpětný záskok 

Zpětnými záskoky, které se provádějí ručními dálkovými, nebo místními povely 

na jednotky AUE, se rozvodna převede do základního zapojení. Jednotky AUE zapnou 

vypínače hlavních přívodů a po cca 250 ms vypnou vypínače záložních přívodů. V době 

sepnutí obou přívodů tečou přes rozvodny vyrovnávací proudy mezi odbočkovými 

transformátory 15/6 kV a transformátory rezervního napájení 110/6 kV. Velikost proudů 

závisí na rozdílu obou napětí. Za jiných okolností ale mohou nabýt značných hodnot.  

Pro správnou funkci systému ARZ je nutné dodržet určité hodnoty veličin. 

V tabulce č. 1 jsou uvedeny parametry těchto hodnot. [6] 
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Tabulka 1Parametry nastavení systému ARZ [7] 

  

Parametr 

Etapa 1 

ruční přepnutí 
automatické přepnutí 

od ochran 

rozdíl napětí 10V 40V 

rozdíl frekvence 0,04Hz 1Hz 

fázový úhel 20° 20° 

zbytkové napětí  30V 

napětí na záložním přívodu více než 80% více než 80% 

práh podpětí  70% 

časové zpoždění podpětí  500ms 

AZ od času  3s 

max. doba pro přepnutí 

ve fázové shodě 

 0,2s 
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3 CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ INICIAČNÍCH 
UDÁLOSTÍ  

Iniciační události lze rozčlenit podle místa ovládání a charakteru spouštěcího 

impulsu do několika skupin. Obecně lze říci, že iniciační událost je v tomto případě 

spouštěcí impulz, jenž uvede systém ARZ do činnosti. Může být vyvolaný obsluhou, 

z ovládacího panelu umístěného přímo v blokové rozvodně 6kV nebo z terminálu velínu, 

při vědomé manipulaci. Dále působením ochran za běžného provozu způsobený 

poruchovou událostí.  

 Ručním dálkovým ovládáním z centrálního velínu  3.1

Ruční dálkové ovládání z centrálního velínu je provozní manipulace navolených 

vypínačů ovlivněné splněním blokovacích podmínek. Lze převádět napájení rozvoden ze 

základního zapojení do záložního a zpět. Při této manipulaci se sfázují oba přívody a 

nedochází k přerušení napájení.  

 Místním ovládáním 3.2

Místní ovládání pomocí ochranného terminálu Siprotec je považováno za 

neprovozní, ale přípustné. Nachází se v blokové rozvodně příslušného bloku. Dochází 

k přerušení napájení. Lze převádět napájení rozvoden ze základního zapojení do záložního 

a zpět. 

 Automaticky 3.3

V tomto případě iniciační události lze rozdělit do tří skupin: 

 Místní (elektrárenské) ochrany blokových rozvoden. V každém poli rozvodny 

jsou umístěny ochrany SIPROTEC 7SJ62 zajišťující ochranu proti zemnímu 

spojení, zkratu, přepětí, přetížení, zvýšené nebo snížené frekvenci, asynchronní 

frekvenci… a VAMP 221 hlavní záblesková ochrana obě ochrany hlídají 

hlavní, záložní přívod a celou rozvodnu 6kV. Tyto ochrany vypínají, podle 

místa poruchy, postižený vývod, hlavní přívod, blokují zapnutí záložního 

přívodu. 
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 Místní (elektrárenské) ochrany výrobního bloku. Je to soubor ochran, které 

hlídají generátor, generátorový vypínač, vývodový transformátor, odbočkový 

transformátor, vývodové linky 400kV. Start procesu je spuštěn inicializací od 

ochran výrobního bloku, které vypínají hlavní přívody blokových rozvoden 

6kV. ARZ je spuštěn od podpětí na blokové rozvodně 6kV. 

 Z rozvodny Hradec (venkovní) od linkových ochran. Dojde-li k odpojení linek 

400kV vypínačem v RZ Hradec nebo jiným rozpojením dále v soustavě, 

projeví se tento poruchový stav náhlou změnou činného a jalového výkonu na 

turboalternátorech. Tento stav provozovaných bloků se nazývá OSTROVNÍ 

PROVOZ. Do ostrovního provozu přechází blok automaticky od změny 

frekvence sítě vyhodnocené ve frekvenčním relé FREA 16 při frekvenci  

50,20 Hz nebo  49,80Hz. ARZ je spuštěn od podpětí na blokové rozvodně. 

Ve všech třech případech iniciačních událostí je vybavovacím povelem od 

ochrany nebo spuštěním zabudované podpěťové spouště. Procesu je spuštěn iniciací od 

vnějších ochran, které vypínají hlavní přívody blokových rozvoden 6kV.  
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4 ANALÝZA SPOLEHLIVOSTI SYSTÉMU 

Spolehlivost, je obecná vlastnost objektu spočívající ve schopnosti plnit 

požadované funkce při zachování hodnot stanovených provozních ukazatelů v daných 

mezích a v čase podle daných technických podmínek. Spolehlivost je pravděpodobnost, 

že činnost zařízení bude během určené doby a v daných provozních podmínkách přiměřená 

účelu zařízení. [8] Ukazatelé spolehlivosti jsou zavedené veličiny, které lze jednotlivě 

vyhodnocovat a v souhrnu tvoří spolehlivost. Je to komplexní vlastnost vycházející 

z mnoha hledisek, proto ji nelze vyjádřit jedním ukazatelem. Ve své analýze se zaměřím na 

systém z pohledu celku, který je složen ze zdrojových a komunikačních modulů, karet 

binárních vstupů a výstupů a dalších článků. Všechny tyto prvky jsou složeny 

z elektronických součástek a jejich životnost ovlivňující funkci systému. Nejprve pár 

pojmů: 

Objekt – libovolně malý nebo velký celek, který jsme schopni hodnotit 

(součástka, obvod, systém). Objekty lze rozdělit na obnovované (opravované), u nichž 

během provozu provádíme obnovu, přechod z poruchového stavu do bezporuchového, a 

neobnovované (neopravované) u těch provádíme opravu, která vede k obnově. 

Provozní ukazatele – rychlost, spotřeba elektrické energie, ovladatelnost… 

Technické podmínky – souhrn specifikací technických vlastností předepsaných 

pro požadovanou funkci objektu, jeho způsoby provozu, údržby a opravy, okolní teplota, 

prostředí… 

Systém automatického rychlého záskoku je po spuštění a uvedení do provozu, 

provedení všech zkušebních garančních testů uveden do činnosti ostrého provozu ode dne 

22. 4. 2010. Do současné doby nebyly zaznamenány žádné poruchové události, 

nespolehlivost či nefunkčnost systému nebo jeho celků. Doba přibližně necelých čtyř let se 

zatím neprojevila negativně na fungování všech částí systému. Nicméně při mém působení 

na elektrárně Tušimice II jsem se setkal s poruchovostí stejných zdrojových modulů 

výrobce Siemens a typu SITOP power 4. Příčina poruch byla stárnutím elektrolytických 

kondenzátorů, odpovídá těmto požadovaným podmínkám zadané analýzy. Proto analýzu 

spolehlivosti systému provedu se zaměřením na poruchovost zdrojových modulů typu 

SITOP power 4 s pohledu životnosti elektrolytických kondenzátorů. Budu vycházet ze 

svých zkušeností nasbíraných během 15 leté praxe.  
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Firma Siemens pro napájení systému ARZ použila síťové zdroje SITOP power 4, 

tyto zdroje jsou osazeny aluminiovými elektrolytickými kondenzátory RUBYCON 200V, 

1000µF typu TS, série ED. Dle katalogového listu výrobce mají tyto kondenzátory 

životnost minimálně 3000 hodin při dodržení určitých podmínek jako je provozní teplota, 

velikost napětí, frekvence…viz. příloha č. 1.  

 Ukazatel spolehlivosti obnovovaných objektů 4.1

Budu analyzovat systém ARZ jako celek. Objekt tohoto typu během svého života 

prochází vlivem poruch a oprav posloupností stavů provozu a oprav. Systém 

automatického rychlého záskoku se skládá z několika komponentů, které se dají vyměnit, 

napájecí zdroje, karty binárních vstupů či komunikační modul, a objekt jako celek může 

dál fungovat. Cyklický děj těchto událostí v časovém průběhu jsem znázornil v grafu, obr. 

č. 8. 

 

 

Obrázek 8 Graf provoz - porucha [vlastní zdroj] 

Z grafu je zřejmé, že doba poruch se v důsledku získání zkušeností a identifikaci 

vadného prvku zkracuje. Odhalení nefunkční části systému závisí na míře jeho poškození, 

jeho chování a ovlivňování funkčnosti celku.   
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4.1.1 Střední doba mezi poruchami  

Střední doba mezi poruchami - Ts stanoví se jako aritmetický průměr všech 

naměřených dob bezporuchového provozu od skončení oprav do výskytu následující 

poruchy.  

  - celková doba provozu tedy - 4389 dní 

n- počet poruchových stavů – 4 

   
  

 
  
    

 
         [   ]  

                                                                                                                                       [1] 
      

 

4.1.2 Intenzita poruch – λ 

Intenzita poruch je převrácená hodnota střední doby bezporuchového provozu. 

Ts = 1097,25 dní 

  
 

  
 

 

       
         [     ] 

                                                                 [2] 

   

4.1.3 Součinitel pohotovosti - Kp(t) 

Tento ukazatel udává pravděpodobnost, že bude systém, který je v ustáleném 

provozním režimu, provozuschopný v libovolně zvoleném okamžiku. 

   – celková doba oprav - 25 [dní] 

  - celková doba provozu - 4389 [dní] 

 

   
  

     
 

    

       
         [ ] 

                                                                                                                                  [3] 

  



Lukáš Hruška: Hodnocení systému automatického rychlého záskoku 

20 

 

4.1.4 Střední doba oprav -    

n- počet poruchových stavů během    – 4 [-] 

   – celková doba oprav – 25 [dní] 

   
  
 
 
  

 
      [   ] 

                                  [4] 

4.1.5 Střední frekvence oprav - μ 

   = 6,25 [dní] 

  
 

  
 

 

    
          [ ] 

                                                          [5] 

4.1.6 Součinitel technického využití – Ktv 

  - celková doba provozu - 4389 [dní] 

  - kumulativní doba plánované údržby – 12 [dní] 

   – kumulativní doba oprav – 25 [dní] 

    
  

        
 

    

          
          [ ] 

                                                                                                       [6] 

         

Výsledky všech šesti parametrů vypočítané analýzy spolehlivosti 

obnovovaných objektů jsem shrnul do tabulky č. 2.                                                                  
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Tabulka 2 Výsledky analýzy spolehlivosti [vlastní zdroj] 

Ukazatel spolehlivosti Výsledek poznámka 

Střední doba mezi poruchami- 

Ts 

        [   ]  

Intenzita poruch- λ 

 

         [-] Střední frekvence poruch systému. 

Součinitel pohotovosti-Kp(t) 

 

         [-] Pravděpodobnost, že v čase t bude 

systém v provozuschopném stavu. 

Střední doba oprav -    

 

     [   ] Průměrná doba oprav. 

Střední frekvence oprav – μ 

 

         [-]  

Součinitel technického využití – 

Ktv 

         [-] Čím se hodnota blíží 1, je systém 

využitelnější. 

 

Je spousta faktorů ovlivňující životnost elektronických kondenzátorů. Asi 

největším ovlivňujícím faktorem je okolní teplota. Systém ARZ je instalován do 

skříňového rozvaděče a umístěn v prostoru blokových rozvoden 6kV, kde je ventilační 

technikou udržována teplota mezi 20 a 25 stupni Celsia. To nemá zásadní vliv na životnost 

elektronických součástek. [9]  
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5 POTENCIÁL ROZVOJE PROVOZOVANÉHO SYSTÉMU 

V rozvoji systému ARZ mě napadají dvě možnosti jeho rozšíření funkcí. První 

nápad vyplývá z provozních manipulací. Při vědomém přepínání mezi hlavními a 

záložními přívodními vypínači blokových a společných rozvoden 6kV pro jejich potřebné 

uvolňování v rámci plánované údržby nebo revizí mě přivádí na myšlenku rozšíření funkcí 

systému ARZ.  Možné zlepšení využití systému při záložním zapojení bych viděl v 

rozšíření možnosti napájet ze záložních linek 110kV V941 a V942 čtyři rozvodny 

například Z1BCA – A1BBA – B1BBA – Z1BCE. Doposud je možné napájet pouze tři, 

například Z1BCA – A1BBA – B1BBA. Systém automatického rychlého záskoku je 

programově omezen pouze na tři rozvodny. Tato manipulace je možná z terminálu řídicího 

systému, ale při vyřazení blokovacích podmínek omezení připojených rozvoden na tři. Při 

jednoduchém součtu protékajících proudů a proudovým potenciále rozvoden, by bylo 

možné tento počet rozšířit na čtyři. Proudové zatížení rozvoden Z1BCA-D při záložním 

napájení od 220A do 650A. Rozvodna Z1BCA  slouží k propojení Z1BCE a A1BBA, 

B1BBA přes záskokovou smyčku, její maximální proudové zatížení je 4000A. Z1BCE 

(Imax.4000A) odebírá při běžném provozu proud přibližně 650A, bloková rozvodna 

A1BBA (Imax.2500A) kolem 600A a bloková rozvodna B1BBA (Imax2500A) asi 720A. 

Když vezmeme v úvahu možný proudový náraz při zapnutí největšího motorového 

vývodu, je zde možnost uvažovat o připojení čtvrté 6kV rozvodny. Tato myšlenka je 

možný přínos pro elektrárnu, ale je třeba se jí více věnovat. Viz. obr. č. 9.  
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Obrázek 9 Možnost napájení čtvrté rozvodny [vlastní zdroj] 

 

Druhá myšlenka je při základním zapojení napájení záskokových smyček.  

Napájet elektrárnu ze záložního zapojení 110kV linek V 941 aV942 se provádí při 

plánovaných údržbách a revizích přibližně 15 dní v roce a při poruchových stavech tak 7 

dní v roce. Po zbytek roku tvoří tyto transformátory velmi důležitou zálohu. Musí být 

připojeny k napětí, aby byly okamžitě k dispozici.  Oba transformátory Z1BCT01 

(29BCT01) a Z1BCT02 (29BCT02) jsou napájeny na prázdno ze 110kV linek V 941 

aV942 a systém ARZ ovládá vypínač CB2A/B na sekundární straně transformátoru. Tyto 

transformátory mají proud na prázdno 0,3% + 30% In=331A tedy 1A, účiník=0,7. [10]   
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Vypočet spotřeby elektrické energie transformátoru Z1BCT01 na prázdno. 

      √                        √                       

                                                  

                         

                                                                       

                                                                                                                                     [7] 

Při sazbě 5Kč/kWh je to 3 644 590 Kč ročně. Napadá mě trvale mít sepnutý 

vypínač CB2A/B a do systému ARZ přidat ovládání vypínače na primární straně 

transformátoru tedy Z1AEB02, Z1AEB04. Obr. č. 9. Transformátory Z1AEB01 a 

Z1AEB02 trvale napájet ze sekundární strany, tedy buď Z1AEB01 z Z1BCA nebo z 

Z1BCC a druhý transformátor Z1AEB02 z Z1BCB nebo z Z1BCD.Tím by bylo možné 

trvale snížit finanční náklady na provoz těchto záložních transformátorů, protože by se 

převedli do výrobních nákladů. Toto zapojení připadá v úvaze pouze v základním zapojení 

záskokových smyček. Změnily by se podmínky, logické funkce systému a nastavení 

ochran. Záleží na zvážení dalších hledisek, jestli je tento nápad reálný. Viz. obr. č. 10. 

 

Obrázek 10 Vypínače ovládané systémem ARZ [vlastní zdroj] 
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6 ZÁVĚR 
V práci jsem analyzoval systém ARZ z pohledu spolehlivosti obnovovaných 

objektů, zdrojových síťových modulů SITOP power 4 se zaměřením na životnost 

aluminiových elektrolytických kondenzátorů RUBYCON 200V, 1000µF typu TS, série 

ED. Analýzu spolehlivosti systému lze provádět několika způsoby, záleží na úhlu pohledu 

a použitých postupech analýzy. Spolehlivost těchto prvků je vhodné vyjadřovat intenzitou 

poruch. Tato hodnota závisí na parametrech vnějšího i vnitřního prostředí, druhu a 

způsobu souhrnného namáhání, způsobu výroby a zvládnutí technologie. Výsledky této 

analýzy ve všech šesti uvedených kritériích lze hodnotit kladně.  

Dalším úkolem bylo zvážit potenciální rozvoj systému. Při řešení tohoto úkolu 

jsem se dostal ke dvěma možnostem. První je rozšířit počet napájených 6kV rozvoden při 

záložním zapojení z transformátorů Z1BCT01 a Z1BCT02 ze tří na čtyři, což by přispělo 

při provozně plánovaných manipulacích pro revize, údržbu a práce při odstraňování 

poruchových stavů. Při těchto činnostech se vypínají dané rozvodny a zajišťují. Z důvodu 

nepřetržitého provozu technologických celků je tedy nutné převést napájení ostatních 

záskokových smyček, blokových, společných rozvoden a dalších podružných rozvoden na 

záložní přívody. Tímto řešením by se rozšířily možnosti při těchto manipulacích.  

Druhým možným rozvojem je při základním zapojení elektrárny napájet záložní 

transformátory Z1BCT01 a Z1BCT02 ze sekundární strany, tedy ze záskokových smyček. 

To by přineslo úsporu nákladů na elektrickou energii ze záložních 110kV linek V 941 a 

V942. Zde je třeba zvážit více faktorů a skutečností, které by celý proces ovlivnily. Na 

jedné straně nemalé finanční náklady za provoz záskokových transformátorů z vlastní 

spotřeby, a na druhé finančních nákladů na návrh řešení, úpravu logických funkcí, 

zkoušek a dalších nákladů s tím spojených. Je to zatím jen zajímavá myšlenka, kterou 

bych se rád zabýval v další navazující práci.  

 

   



Lukáš Hruška: Hodnocení systému automatického rychlého záskoku 

26 

 

Seznam použité literatury 

1. Projekt „Komplexní obnova elektrárny Tušimice II“, Smlouva o Dílo – Elektro a 

ASŘTP, Příloha č. 3, Garantované parametry 

2. BERKA, Štěpán. Elektrotechnická schémata a zapojení 1. 3. vyd. » BEN-

Technická literatura, 31-01-2008. ISBN 978-80-7300-2. 

3. DANIEL MAYER. Aplikovaný elektromagnetizmus. Kopp, 2012. ISBN 978-80-

7232-436-1. 

4. In: Http://www.cez.cz/edee/content/microsites/elektrina/fyz5.htm [online]. [cit. 

2014-03-18]. Dostupné z: http://www.cez.cz/edee/content/microsites/elektrina/f/f3-

17.gif] 

5. Jednotka automatického rychlého záskoku. In: Provozní příručka. 1. 9. 2006. DPP 

soubor elektro. In: D 701. 1. 9. 2008. 

6. Program garančních testů P710-1rev4: Automatické záskoky rozvoden 6 kV – 

rychlé záskoky. 

7. Parametry nastavení systému ARZ. Germany, 20. 11. 2000 

8. Spolehlivost. In: [online]. 2001 [cit. 2014-04-01]. Dostupné z: web.tuke.sk/fei-

kee/predmety/LTE/SpolehlivostKosice09st.ppt 

9. Spolehlivost systému. In: Www.micro.feld.cvut.cz  [online]. 2009, 26.5 [cit. 2013-

12-30].    Dostupné z: www.micro.feld.cvut.cz/home/… /spolehlivost systemu.pdf  

10. Technická specifikace olejového 3-fázového říditelného transformátoru venkovní      

provedení pro el. Tušimice II. Plzeň, 1995. 

  

http://www.cez.cz/edee/content/microsites/elektrina/f/f3-17.gif
http://www.cez.cz/edee/content/microsites/elektrina/f/f3-17.gif


Lukáš Hruška: Hodnocení systému automatického rychlého záskoku 

27 

 

Seznam obrázků 

Obrázek 1 Jednopólové schéma rozvoden A1BBA - A1BBB [vlastní zdroj] .................... 4 

Obrázek 2 Jednopólové schéma rozvodny Z1BCA [vlastní zdroj].................................... 5 

Obrázek 3 Jednopólové schéma rozvodny I. dvojbloku 400kV [vlastní zdroj] ................. 6 

Obrázek 4 Rozvodna společné vlastní spotřeby 110kV [vlastní zdroj] ............................. 7 

Obrázek 5 Schéma záskokové smyčky Z2BDA [vlastní zdroj] .......................................... 8 

Obrázek 6 Schéma celkového pohledu napájení [vlastní zdroj] ....................................... 9 

Obrázek 7 Třífázové napětí [4] ....................................................................................... 10 

Obrázek 8 Graf provoz - porucha [vlastní zdroj] ........................................................... 18 

Obrázek 9 Možnost napájení čtvrté rozvodny [vlastní zdroj] ......................................... 23 

Obrázek 10 Vypínače ovládané systémem ARZ [vlastní zdroj] ...................................... 24 

 

  



Lukáš Hruška: Hodnocení systému automatického rychlého záskoku 

28 

 

 

Seznam Tabulek 

1. Tabulka 1Parametry nastavení systému ARZ [7] .................................................... 14 

2. Tabulka 2 Výsledky analýzy spolehlivosti [vlastní zdroj] ........................................ 21 

 

  



Lukáš Hruška: Hodnocení systému automatického rychlého záskoku 

29 

 

Přílohy 

1. – Katalogový list aluminiových elektrolytických kondenzátorů

 


