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Abstrakt 
 
     Tato diplomová práce se zabývá systémy dálkově ovládaných prvků venkovních distribučních sítí 
vn, které významně přispívají ke zlepšení dodávky elektrické energie. Popisuje jednotlivé prvky, které 
jsou nedílnou součástí těchto systémů. 
     Druhy sítí, jejich vlastnostmi a provozem se zabývá kapitola druhá. Obsahuje rovněž požadavky 
kladené na distribuční sítě. Kapitola slouží k nabytí základních znalostí o provozu distribučních sítí. 
     Třetí kapitola, s názvem Systémy dálkového ovládání odpínačů ve venkovních sítích vn, popisuje 
základní části systémů, druhy a možnosti použití dostupných systémů dálkově ovládaných stanic. 
     Kapitola čtvrtá, nesoucí název Možnosti náhrady stávajících úsečníků dálkově ovládanými prvky, 
se zabývá dálkově ovládanými odpínači a reclosery a popisem jejich vlastností a technických 
parametrů. 
    Využitím dalších automatizačních prvků ve venkovních sítích vn se zabývá kapitola pátá. Popisuje 
druhy a možnosti použití různých poruchových indikátorů, logických pojistek a inteligentních 
odpojovačů. 
    Poslední, tedy pátá kapitola, ukazuje příkladové nasazení dálkově ovládaných prvků v síti, a 
výpočty doby návratnosti investic a ušetřené náklady za nedodanou energii. 
 

Klí čová slova 
 
Úsekový odpojovač, recloser, odpínač, systém dálkového ovládání odpínačů, poruchový indikátor  
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Abstract  
 
     This thesis presents the elements of the remote-controlled overhead high voltage distribution 
networks, which contribute significantly to the improvement of electricity supply. Describes the 
different elements that are an integral part of these systems.  
     Types of networks, their properties and operations are discussed in chapter two. It also contains 
requirements for the distribution network. Chapter serves to acquire basic knowledge about the 
operation of distribution networks.  
     The third chapter, called the remote-controlled disconnectors in outdoor medium voltage networks, 
describes the basic parts of the system types, the possibility of using available systems, remote-
controlled stations.  
     The fourth chapter, bearing the name of the possibility of substituting the existing section switch 
remotely controlled components, deals with remotely controlled switches and recloser and description 
of their properties and technical parameters.  
    Using other automation components in outdoor medium voltage networks deals the fifth chapter. 
Describes the types and the possibility of using different fault indicators, change electronics resettable 
sectionalizers and inteligent fuse disconnectors.  
    Last, a fifth chapter, shows the illustrative use of remote-controlled elements in the network, and 
computing time ROI and cost savings for the not delivered energy. 
 
Keywords 
 
Segmental disconnector, Recloser, Switch, Disconnectors remote control system, Fault indicator 
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Použité symboly a zkratky 
 
 
A                  amper (jednotka proudu) 
CD              centrální dispečink 
RD               rajónní dispečink 

 CPU              centrální procesorová                                  
jednotka 

CDS             centrální dispečerská stanice 
CRS             inteligentní elektronická    

pojistka 
CSD klasický přenos dat 
ČEPS provozovatel přenosové          

soustavy 
ČEZ  České energetické závody 
DO  dálkové ovládání 
DOS dálkovéhě ovládaná stanice 
DOO             dálkově ovládaný odpínač 
DT  distribuční transformovna 
DTS  dálkově ovládaná  
                     distribuční transformovna 
EMC elektromagnetická 

kompatibilita 
GPRS paketový přenos dat 
GSM systém mobilní komunikace 
HW  hardware 
Hz                hertz (jednotka frekvence) 
I proud (A) 
In                  jmenovitý proud (A) 
Kg                kilogram (jednotka   

hmotnosti) 

LAN lokální síť 
LED             světelná dioda 
L1, L2, L3   označení fázových vodičů 
NNTS          neuronová sít 
OZ   opětovné zapnutí  
P činný výkon (W) 
PC                osobní počítač 
Q jalový výkon (Var) 
RD  rajónní dispečink 
ŘS řídicí systém 
RTU jednotka distribuovaných 
                     vstupů a výstupů 
SADS systém pro automatizaci 
                     provozu distribuční sítě 
SMS systém krátkých  textových 

zpráv 
SW software 
U napětí (V) 
Un                 jmenovité napětí 
V                  volt (jednotka napětí) 
VR vstupní rozvodna 
VT vstupní transformovna 
Vyp              vypnuto 
W                 watt (jednotka výkonu) 
WAN rozsáhlá síť 
Zap               zapnuto 
vn                 vysoké napětí
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1 Úvod 
 
 

      Dnešní život si bez kvalitní, spolehlivé dodávky elektrické energie již takřka nedovedeme 
představit. Stále větší nároky na dodávku elektrické energie vedou ke snaze eliminovat poruchové 
stavy a následné výpadky v dodávce, za které jsou distributoři elektrické energie v jistých případech 
sankciováni. Proto se provozovatelé sítí uchylují k neustálému vylepšování stávajících zařízení 
v distribučních sítích. V rámci vylepšování hovoříme o volbě vhodné topologie sítě, možnosti její 
řízení, použití kvalitních materiálu a technologií, dálkové ovládání prvků, nebo použití dispečerských 
a monitorovacích systémů pro řízení a sledování kvality elektrické energie v distribučních sítích.  
     Smyslem této diplomové práce je poukázat na možnosti zkvalitnění dodávky elektrické energie 
právě pomocí nasazení nových, dálkově ovládaných prvků, které jsou zařazeny do uceleného systému 
dálkově ovládaných stanic. 
     Nejprve je třeba poznat základy pro provoz elektrických distribučních sítí, tj. základní typy 
topologoií sítí a jejich řízení, provozování podle druhu uzemnění uzlu transformátoru, a požadavky 
kladené distribuční sítě a kvalitu elektrické energie. 
    Jelikož trend inovace distribučních sítí vede k dálkovému ovládání prvků v síti, jsou dále popsány 
druhy systémů dálkově ovládaných stanic, jejich základní komponenty, druhy komunikačních 
prostředků mezi nimi. Tato problematika úzce souvisí se systémy dispečerského ovládání, možnostmi 
vizualizace a sběru dat. 
     Hlavními prvky, v celkovém systému dálkově ovládaných stanic v distribučních sítích vn, jsou 
bezesporu vlastní odpínače a vypínače poruchových stavů, odpínající části sítě postižené poruchou. 
Tyto jsou zde dále popsány i s možnostmi jejich nasazení. 
     Mluvíme-li o modernizaci distribučních sítí, nesmíme opomenout další prvky přispívající ke 
zlepšení dodávky elektrické energie, jako jsou např. poruchové indikátory, inteligentní odpínače a 
logické, elektronické pojistky. I o těchto prvcích se v následujících kapitolách dočteme. 
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2 Popis a řízení distribu čních sítí 

2.1 Elektriza ční soustava 
 

 Elektrizační soustava: 
 

Energetický zákon definuje elektrizační soustavu jako vzájemně propojený soubor zařízení pro 
výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek a přímých vedení, a 
systémy měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obr. 1 Schéma řízení elektrizační soustavy 

 
     Přenosová soustava: 
 
     Přenosovou soustavu definuje Energetický zákon jako vzájemně propojený soubor vedení a 
zařízení 400 kV, 220 kV a vybraných vedení a zařízení 110 kV, sloužící pro zajištění přenosu 
elektrické energie pro celé území České republiky a propojení s elektrizačními soustavami sousedních 
států, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.         
Úkolem přenosové soustavy je přenesení elektrické energie vyrobené v elektrárnách na velké 
vzdálenosti  s velkou účinností tak, aby byla rovnoměrně k dispozici na celém území. Přenos se 
uskutečňuje venkovními vedeními 400 a 220 kV, přenosová soustava se provozuje jako zokruhovaná a 
je do ní paralelně připojena většina elektráren. 
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     Distribuční soustava: 
 
     Distribuční soustavou je vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 110 kV, s výjimkou 
vybraných vedení a zařízení 110 kV, která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení o 
napětí 0,4/0,23 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV a 35 kV sloužící k zajištění distribuce elektřiny na 
vymezeném území České republiky, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, 
informační a telekomunikační techniky. 
     Hlavními částmi přenosové i distribuční soustavy jsou elektrická vedení a elektrické stanice. Přitom 
el.stanice a el. vedení stejného napětí tvoří elektrickou sít. Různé sítě jsou mezi sebou propojeny 
transformátory nebo usměrňovači. 
     Protože el. energii nelze skladovat, jsou kladeny značné nároky na řízení el. soustavy. Toto řízení 
se provádí pomocí dispečinků, které operativně dávají do souladu požadavky spotřeby s možností 
výroby a přenosovými schopnostmi el. vedení. Jejich úkolem je rovněž odstranění případných 
poruchových stavů a co nejrychlejší obnovení dodávky el. energie. 

2.2 Rozdělení distribu čních sítí 
 

Distribuční sítě je možné rozdělit podle několika hledisek: 
 

- Úroveň napětí 
- Funkce 
- Spolehlivost zásobování 
- Uložení el. vedení 
- Provoz uzlu transformátoru 
- Schéma sítě, provoz sítě 

2.2.1 Funkce 

 
 

obr. 2 Rozdělení distribučních sítí podle funkce 
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 Napětí 
Provoz uzlu 

sítě 
Schéma sítě Dispečink 

Přenos 
400 kV 
220 kV 

Okružní 
Ústřední 
dispečink 

110 kV 

Účinně 
uzemněná síť Většinou jako 

paprsková síť 
Podnikový 

dispečink PD 

Vn 
22kV 
35kV 

Izolovaná síť 
 

Neúčinně 
uzemněná síť 
přes tlumivku 
nebo odpor 

Paprsková síť, 
někdy i 
okružní 
provoz 

Rajónní 
dispečink RD Rozvod 

(distribuce) 

Nn 
(400/230 V) 

Účinně 
uzemněná síť 

(střední 
vodič) 

Většinou jako 
paprsková síť 

 
Mřížová síť 

Rajónní 
dispečink RD 

 
tab. 1 Charakteristika sítí v ES v ČR 

 

2.2.2 Provoz uzlu transformátoru 
 
Izolovaná síť: 
 

 
obr. 3 Izolovaná síť 

 
     Uzel transformátoru není žádným způsobem spojen s potenciálem země. Provoz sítě neohrozí 
spojení jedné fáze se zemí. V takovém případě napětí uzlu vůči zemi vzroste na hodnotu fázovou a 
napětí nepostižených  fází bude mít hodnotu sdruženou. 

Síť lze v tomto stavu provozovat pouze dočasně, neboť v případě spojení druhé fáze se zemí se již 
jedná o dvoupólový zkrat a ten musí být vypnut. [1] 

 
 
 
 
 



Diplomová práce                                                                                                                    Marián Uher 

 - 5 -   

Účinně uzemněná síť: 

 
obr. 4 Účinně uzemněná síť 

 
Síť takto uzemněná se používá u napěťových hladin 110, 220, 400 kV a u sítí nn 0,4 kV. 

V případě spojení už jedné fáze musí neprodleně dojít k vypnutí.  
     
Neúčinně uzemněná síť: 

 

 
obr. 5 Neúčinně uzemněná síť 

 
     Uzel transformátoru je uzemněn přes Petersonovu cívku, činný odpor, nebo transformátor 
(Bauchův). Reakční prvky se nastaví tak, aby v případě spojení fáze se zemí kompenzovaly kapacitní 
proud zemního spojení. Místem zemního zkratu pak teče pouze zbytkový proud. Zapojení zachovává 
vlastnosti sítě izolované. [4] 

2.2.3 Schéma sít ě, provoz sít ě 
 
Sítě paprskové: 

 
 

obr. 6 Schéma paprskové sítě 
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Sítě paprskové u nichž vedení vycházející z jednoho místa, zásobuje jednotlivé odběry. Každý 

vývod (paprsek) je samostatný a nelze je vzájemně spojovat. Tento způsob rozvodu je nejlevnější, 
avšak poskytuje nejmenší jistotu dodávky elektrické energie. 

 
Sítě okružní 

 
obr. 7 Schéma okružní sítě 

 
     Síť okružní (smyčková) se provozuje jako rozepnutá nebo sepnutá. Jednotlivé paprsky 
(polosmyčky) jsou vedeny tak aby se daly sepnout. Obvykle se provozují jako sítě paprskové , tedy 
rozepnuté. Sítě okružní jsou dražší než sítě paprskové, neboť ke vzájemnému spojení je zapotřebí 
větších délek. Poskytuje však mnohem větší jistotu dodávky el. energie, neboť při poruše lze odběry 
přepnout na druhý vývod. 

 
Sítě mřížové 

 
obr. 8 Schéma mřížové sítě 

 
     Mřížová síť vyžaduje nejméně dva napáječe. Jednotlivá vedení se stýkají v uzlech které tvoří 
pojistkové skříně nebo rozvodnice. Při poruše (např. zkrat) je pojistkami odpojeno příslušné vedení, 
ale uzel je napájen z ostatních větví. Tento typ sítí je náročný na údržbu, zajišťuje však nejvyšší 
spolehlivost napájení jednotlivých odběrů. 
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2.3 Požadavky kladené na distribu ční sít ě 

 
Cílem elektrizační soustavy je zajistit zásobování spotřebitelů el. energií v požadovaném čase, 

v potřebném množství a místě při požadované kvalitě a spolehlivosti dodávky. Přitom respektovat 
hospodárnost. Z toho vyplývají i požadavky kladené na distribuční síť, která zajišťuje rozvod el. 
energie z uzlových stanic přenosové soustavy ke spotřebitelům 

Distribuční síť musí zajistit: 
 
1. Kvalitu elektrické energie 
 

     Jedná se zejména o stálou frekvenci 50 Hz a napětí v povolených mezích a pokud možno stálé. 
Frekvence je dána zdroji, které pracují do přenosové soustavy, proto ji nemůžeme ovlivňovat. 

Změnou frekvence se mění činný i jalový výkon v elektrizační soustavě. Pokles frekvence zpravidla 
znamená pokles činného i jalového výkonu. 

Dalším parametrem, na který má distribuční síť vliv, je odchylka napětí od jmenovité hodnoty 
napětí. Odchylky napětí způsobené provozním režimem přenosové soustavy lze eliminovat volbou 
vhodné regulace napětí. 
     Kolísání napětí je dalším kritériem kvality dodávané elektrické energie. Vzniká především během 
spínacích procesů na velkých průmyslových odběrech (těžké rozběhy elektromotorů, regulace teploty 
odporových pecí). Způsobuje nepříznivé jevy, jako např. flikr, tj. kolísání jasu osvětlení. 
     Mezi nepříznivé vlivy v distribučních sítích patří i nesymetrie napětí ve všech třech fázích. Vzniká 
při nesymetrickém zatížení jednotlivých fází. Při nesymetrickém napětí nelze provozovat 
transformátory na plné jmenovité zatížení. Přenosová schopnost sítě je tak omezena.  
     Průmyslové závody mohou být též zdrojem vyšších a mezilehlých harmonických, které způsobují 
oteplení některých částí spotřebičů. [1] 

 

2. Spolehlivost dodávky el. energie 
      
     Cílem zkvalitnění dodávky elektrické energie je omezit na minimum výpadky energie dodávané 
odběratelům. Některé zařízení (zařazené do 1. stupně zabezpečení) nepřípouští možnost výpadku 
el. energie vůbec mohlo-li by dojít k ohrožení životů nebo velkým škodám.[1] 

 
Opatření ke zlepšení dodávky el. energie: 
 
- Volba zařízení s minimální pravděpodobností výskytu poruchy (vyšší náklady na investice) 
- Zálohování transformátorů, el. vedení, případně dostatečnou rezervou výkonu paralelně 

pracujících transformátorů 
- Volba rozvoden s více systémy přípojnic 
- Volba vhodného typu sítě 
- Napájení z více uzlů přenosové soustavy vvn 
- Napojení do dvou samostatných rozvoden 110 kV nebo vn 
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- Zařazení automatik pro zajištění mžikového obnovení napětí (záskoků transformátorů, 
napájecích vedení, opětného zapínání). 

- Použití kvalitních systémů řízení a dálkově ovládaných stanic 
 

3. Možnost snadného rozšiřování 
 
Neustálá potřeba zásobovat el. energií stále větší rozlohu vedou k neustálým zásahům do 

konfigurace distribuční soustavy. Proto při návrhu musí být zvažována možnost dalšího rozvoje, např. 
napojení dalších objektů, přezbrojení na vyšší úroveň napětí, dostatečná volba rezervy 
v transformátorech, větší průřezy el. vedení apod. Tato podmínka důležité kritérium při posuzování 
různých variant řešení sítě.[1] 

 

4. Jednoduchost a přehlednost sítě 
 
Požadavek na jednoduchost a přehlednost distribuční sítě je kladen zejména pro možnost 

jednoduché údržby obsluhy a řízení sítě. Zamezuje chybnému řízení a zvyšuje bezpečnost provozu. 
Rovněž snižuje počet pracovníků nutných k provozu sítě (údržba, obsluha). 

Požadavek zahrnuje použití co nejmenšího počtu zařízení vn, a nn v oblasti, pokud možno stálé 
průřezy vodičů a stejné velikosti transformátorů. 

Výhodou jednoduchosti sítě je pak její jednoduchý systém chránění při poruchách. 
Požadavek jednoduchosti a přehlednosti sítě je však často v protikladu s požadavkem spolehlivosti 

dodávky elektrické energie.[1] 
 

5. Ekonomický provoz sítě 
 

     Distribuční síť musí při různých provozních stavech (např. malé zatížení, velké zatížení, proměnný 
účiník odběru apod.) umožnit hospodárnost provozu. Zejména se jedná o činné a jalové ztráty na 
vedení, které lze snižovat vhodnou konfigurací sítě, optimálním dělením sítě, kompenzací účiníku 
atp.[1] 

 
6. Ekonomický návrh distribu ční sítě 

 
     Požadavky na distribuční síť v bodech 1 – 5 je třeba zajistit s vynaložením minimálních nutných 
investic. Jelikož jsou tyto požadavky často v protikladu, je nutné nalézt kompromis mezi náklady na 
investice, provozními náklady (údržba, ztráty), zajištěním spolehlivé dodávky el. energie a bezpečnosti 
osob. 

Ekonomický návrh sítě zahrnuje volbu počtu transformoven stupňů napětí,  počtu a velikosti 
transformátorů, typu sítě apod.[1] 
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2.3.1 Automatiza ční prost ředky v distribu ční soustav ě 
 
     Pro kvalitní řízení distribuční soustavy je třeba dodržet: 
-  dálkový přenos informací a povelů mezi dispečinkem a elektrickou stanicí, což umožňují 

telemechaniky ( dálkové měření, ovládání a signalizace ), nebo v dnešní době je přenos dat 
realizovaný pomocí počítačových systémů  

-   vysokou míru automatizace elektrické stanice zajištěnou jednak ochranami, dále poruchovými a 
provozními automatikami. Pro automatizaci provozu jsou v současné době využity pevně 
propojené automatiky, stále více se však uplatňují počítačové systémy 

2.3.2 Úvod do distribuovaných systém ů 
 
     V současné době je v automatizaci patrný trend přechodu od centrálních počítačů k menším 

systémům.Tyto systémy pracují v propojení po komunikační sběrnici, a jsou umístěny jednotlivě 
v částech výroby či technologie. Nutnost přivádět signál k centrálnímu počítači tak logicky odpadá. 
Řízení je prováděno z jednotlivých částí technologie – distribuováno, proto se tyto systémy nazývají 
distribuované řídící systémy. Tyto systémy dnes nejsou součástí jen průmyslu, ale využití našly i 
v automobilech, budovách, energetice apod. 

     Většina elektrických distribučních stanic je bezobslužných. Pro dispečerské řízení je nutné 
zajistit bezporuchový přenos dálkových řídících povelů mezi dispečinkem a elektrickou stanicí. Přenos 
povelů a informací je zajištěn telemechanikami nebo pomocí počítačových systémů. 

     Jako přenosové cesty mezi stanicemi a dispečinkem jsou budovány sdělovací kabelové spojení, 
které se buduje při výstavbě kabelů vn a nn jako přílož, nebo je využito komunikace pomocí 
technologie GSM/GPRS popř. neuronové sítě NNTS. U venkovních sítí VN je nejčastěji využíváno 
rádiové spojení. [2] 

2.3.3 Úvod do dispe čerských systém ů 
 

      Cílem dispečerských systémů je především správné informování dispečera o aktuálním dění 
uvnitř systému, správná a přehledná vizualizace částí (objektů) systému, měření potřebných veličin, 
dokumentace o měřených veličinách a provedených manipulacích dispečera. Vlastní rozhodnutí a 
následné manipulace dispečera zůstává v dnešní době neustálého zdokonalování systémů  jeho 
nejslabším členem. Nové SW vybavení proto kontroluje rozhodování dispečera několika způsoby a 
pomocí vizualizace se snaží roztřídit do tříd důležitosti změnové stavy zařízení. Vizualizací systému je 
možno dispečerovi poskytnout možnosti řešení vzniklých situací. 

 
Ovládání z řídicího systému lze podle druhu zabezpečení: 
 

- Základní ovládání  
- Zabezpečené ovládání  
- Automatické ovládací funkce a naprogramované manipulace 
- Havarijní ovládání 
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     Nejpoužívanější je základní způsob ovládání spočívající na potvrzování výběru manipulací 

v několika stupních 
 

Princip základního ovládání: 
 

- Výběr ovládaného prvku 
- Výběr manipulace, činnosti 
- Potvrzení požadované činnosti 

 
V průběhu inovací a zdokonalování jsou systémy doplněny i blokovacími podmínkami, tzn., že 

danou akci mohou přerušit na základě daných podmínek a uvádí důvod blokování akce. Jiné systémy 
pak blokaci provádí na pomocí tzv. HW blokád, kdy je před blokádou umožněno vyslání požadavku 
na činnost a teprve HW blokáda rozhodne o možném provedení. 

 
     Zabezpečené ovládání vyžaduje hlubší znalost poměrů v síti a sledování manipulací z globálního 
hlediska, nikoliv z jednoho lokálního pohledu. Pro běžné manipulace, které neohrozí provoz 
distribuční soustavy, nebo pro ty, které nezpůsobí výpadek a ztrátu napájení určité části sítě, je 
manipulace shodná s předchozím popsaným způsobem. V jiných případech manipulací, které 
ohrožující spolehlivé zásobování elektrickou energií, jsou generována další varovná hlášení, případně 
jsou požadované manipulace blokovány.   
     Automatické manipulace mohou být sekvenčně realizovány jak v rámci vyššího řídicího systému 
např. CD, tak u subsystému, např. ŘS R 110kv/vn apod. Algoritmy automatických manipulací v sobě 
zahrnují standardní i vyšší blokovací podmínky. V případě zjištění chyby je automatická sekvence 
přerušena  a další   řízení je přenecháno dispečerovi. 

 
 
Přínosy automatických manipulací: 
 

- Vysoká spolehlivost a zabezpečení 
- Vysoká rychlost (možnost současných povelů, přímá realizace funkcí v subsystému 

ŘS apod.) 
- Vyloučení rizika vadné manipulace ve vypjatých dispečerských manipulacích  
- Možnost předčasného ukončení sekvence a přechod na operátorské řízení 

 
     Havarijní ovládání je zavedeno pro případy zvláště závažných a rozsáhlých výpadků napájení. 
Standardně je blokováno a povoluje se přihlášením dispečera přes heslo. Při tomto ovládání jsou 
vypuštěny volby a potvrzování povelů, vyčkávání na zpětné potvrzené stavy apod.. Volba ovládaných 
povelů je přímo z přehledových schémat povely ZAP, VYP. 
     Vysoká rychlost zpracování dat v ŘS umožňuje nové vizualizační přístupy, které dávají rychlý 
přehled operátorovi, např. ještě před potvrzením povelu VYP je vhodně zvýrazněn vzniklý 
beznapěťový stav.  
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3 Systémy dálkového ovládání odpína čů ve venkovních 
sítích VN 

3.1 Obecný popis 
Systém dálkového ovládání odpínačů a trafostanic ve venkovních sítích VN (22kV, a 35kV) je 

soubor zařízení obsahující tyto komponenty: [3] 
 

- Centrální a dispečerské stanice (CDS) 
- Komunikační cestu  
- Dálkově ovládaný prvek – vypínač, odpínač, distribuční trafostanice 

 

Komunikační prostředky: 

 
V současné době jsou nejvíce používaná média: 
 
1. Rádiová síť 

 
     Kmitočty pro přenos dat přiděluje a schvaluje telekomunikační úřad. Nejčastěji využívané kmitočty 
pro přenos jsou 80Mhz a 450Mhz. 

Není vhodné stanovit kmitočet společně s datovými službami, ale vytknout samostatný kmitočet 
pouze pro komunikaci mezi CDS a DO prvkem. Musí být zajištěna možnost přesměrování spojení, i 
dálková parametrizace systému dálkového ovládání. 

 
2. Metalická vedení: 

 
V současné době je tato cesta, hojně využívána v minulosti, nahrazována cestou optickou. 

Používaná je při komunikaci v rámci CPU, tedy na krátké vzdálenosti uvnitř  systému. Na delší 
komunikační vzdálenosti dosahuje rychlosti 100 – 600dB, výjimečně 1200dB.  

 

3. Optická vedení 
 

     Komunikační cesta, realizovaná pomocí optického vedení, je využívána jako hlavní komunikační 
rozvod pro rozvodny 110kV/vn, dispečinky CD a RD. Optická vedení zajišťují komunikaci nejen 
v rámci dispečerských systémů řízení rozvoden 110kV/nn, ale také pro další informační systémy. 
Výhodou těchto vedení je odolnost proti rušivým vlivům (naprostá odolnost proti průmyslovému 
rušení) a velká přenosová rychlost. 
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4. Síť GSM 
 

     Veřejný radiotelefonní systém GSM (Global Systém for Mobile Communication) je založen na tzv. 
celulární struktuře. Pro přenos dat SCADA jsou nejčastěji používány tyto služby sítí GSM: 

 
a) Systém krátkých textových zpráv – SMS (Short Messages systém). Jelikož je u této alternativy 

předpokládána značná prodleva mezi vysláním informace z terminálu GSM a jejím doručením 
do centrálního řídícího systému, uplatňuje se pouze v malých monitorovacích systémech 
elektrických sítí. 

 
b) Klasický přenos – CSD (Circuit Switched Data)  našel doporučení pro záložní spojovací cesty 

SCADA, které pracují jen při výpadku trasy hlavní. Používají se taky jako trasy hlavní, pro 
menší řídící systémy, kde je možno filtrovat méně podstatné změny měření, a tam kde 
postačuje přenos dat s prodlevou 20 – 40 sekund. Výhodou této alternativy jsou přijatelné 
provozní náklady. 

 
c) Paketový přenos dat – GPRS (General Paket Radio Services) technologie je paketově 

orientována. Přenos dat se uskutečňuje po sdílené přenosové kapacitě sítě. Počet časových 
intervalů je přiřazován dynamicky, v závislosti na okamžité kapacitě sítě. Jejich sdílením se 
dosahuje zefektivnění využití kapacity sítě. Služba GPRS je vhodnou volbou při použití 
většího počtu jednotek RTU řízených z jednoho CDS. 

 

 
5. Přenos po kabelovém vedení VN 

 
Využití kabelových sítí pro komunikaci je možné s městských kabelových sítích VN, kde se 

tohoto přenosu dá využít co nejefektivněji. 
 

Možnosti realizace přenosu po vedení VN 
 

- Přenos po plášti kabelu VN 
- Přenos po fázovém vodiči VN kabelu  
- Překlenutá vzdálenost bod - bod jednotky km (podle typu VN kabelu a technického 

stavu) 
- Řízení přenosu zajišťují komunikační jednotky, které jsou součástí technologie DO  
- Pro paprskové uspořádání vn kabelů bez větvení s dělícími místy DTS je přenos od 

CPU přes jednotlivé DTS k poslední, kde se přesměruje tok dat zpět k CPU. 
 

 
 
 
 
 



Diplomová práce                                                                                                                    Marián Uher 

 - 13 -   

3.2 Systém dálkového ovládání odpína čů APPLIC: 
 
Společnost Applic dodává systém COM-energo určený pro automatizaci provozu distribučních 

soustav. Používá se zejména k řízení dálkově ovládaných odpínačů a recloserů v sítích vn. Systém 
umožňuje obousměrnou radiovou komunikaci mezi kterýmkoliv řízeným objektem a dispečinkem. 
Dispečer má možnost manipulovat s kterýmkoliv prvkem a má k dispozici informace o stavu daného 
prvku (stav baterií, otevření skříně atp.). Systém rovněž umožňuje měření některých veličin ( např. 
teplota uvnitř skříně) pomocí analogového vstupu. [13] 

 
Popis systému: 

 
    Systém COM-energo byl navržen pro řízení prvku rozmístěných velkoplošně, bez možnosti jiné, 
než bezdrátové komunikace. Výrobce dokáže systém upravit na přání zákazníka. 
    Komunikace koncového prvku s dispečinkem probíhá pomocí  komunikační centrály, která dále 
předává data dispečinku. [13] 
 

Stožár dálkově ovládaného vypínače vybaven systémem Applic obsahuje: 
- skříň dálkového ovládání 

- napájecí zdroj + dobíjecí akumulátory 
- radiostanici 
- elektromechanický pohon 
- řídicí jednotku COM- energo 
- jištění a ovládací obvody 

- kabelový svod 
- anténa 
- poruchový indikátor zkratových proudů (INKA) 
- izolovaný napájecí transformátor 
 
Společnost Applic systém doplňuje o možnost komunikace pomocí GPRS. Je to stávající systém 

vybaven řídící jednotkou mikroTEK, která odesílá data na dispečink přes GPRS modem. Využívá se 
v oblastech s nedostatečným rádiovým pokrytím. 

 
Telemechanika COM- energo 
 
Skládá se ze dvou osmibitových jednočipových mikroprocesorů, a je vyrobena formou jediného 

tištěného spoje. Systém obsahuje rádio-modemový výstup pro komunikaci s dispečinkem, dále 
sériovou linku RS 232 pro servisní připojení PC. Napájení zajišťuje akumulátor, dobíjený 
z izolovaného, napájecího transformátoru. [13] 
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obr. 9 Skříň systému COM-energo a řídící jednotka mikroTEK 

 

3.3 Systém dálkové ovládaných stanic v distribu čních sítích vn 
firmy DRIBO: 

 
Řídící systém společnosti DRIBO, je určen pro dálkové ovládání úsekových odpínačů, recloserů, a 

distribučních trafostanic napěťových hladin 22, 35 kV.[5] 
 Hlavními komponenty jsou:  
 

- dispečerská stanice 
- komunikační cesta 
- dálkově ovládaný prvek (odpínač, recloser, trafostanice) 

 
Volba dálkově ovládaného prvku v systému probíhá pomocí adresace. Systém je celkově odolný 

proti rušení. 
 
Komunikace probíhá nejčastěji těmito způsoby: 

- Rádiová síť 
- Síť GSM, GPRS 
- Optická sdělovací cesta 
- Kombinace daných sítí 
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Systém je chráněn proti ztrátě dat, a to tím způsobem, že po každém vyslání požadavku se očekává 
potvrzení o přijetí. Jestliže toto potvrzení nedojde, stanice opakuje vyslání zprávy až do konečného 
potvrzení. Takto se předešlo ztrátě dat např. zhoršením kvality spojení. 

Hlášení a povely se liší podle druhu a vybavení dálkově ovládaného prvku (odpínač, recloser, 
námrazová stanice) a jsou doplněny časovou značkou, kvůli kontrole o času události při zpoždění 
zprávy.  

 
 
Příklad ovládacích povelů: 

- vypnutí a zapnutí 
- automatické vypnutí nadřazeného vypínače při neúspěšném OZ 
- blokování povelů 

 
Kontrolní a zabezpečovací funkce: 

- ztráta napájení z vn transformátoru 
- pokles ovládacího napětí 
- otevření skříně DO 
- údaje od záložního zdroje 

 
Kromě těchto funkcí nabízí DOS i funkce měření (např. fázový proud, sdružené napětí) nebo údaje 

z námrazových stanic. 
 
Dispečerský systém: 
 
Umožňuje ovládání a monitoring dálkově ovládaných prvků (odpínačů, recloserů, transformoven) 

v sítích vn. Je vyvinut jako systém univerzální, umožňuje řídit několik, na sobě nezávislých oblastí, 
najednou. Svým rozsahem pokrývá možnosti jakéhokoliv rajónního dispečinku.  

Systém DOS Dribo byl vyvinut pro použití jako hlavní, celistvý systém, nebo jako „podsystém“ 
v již zavedeném provozu. Komunikační protokoly umožňují jeho napojení na systémy 
Mikrodispečink, nebo Telegyr. [5] 
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3.4 SADS – systém pro automatizaci distribu čních soustav 
spole čnosti EGÚ České Bud ějovice: 

 
 
SADS je určen k dálkovému ovládání rozvodných a napájecích objektů jako jsou: 

- dálkově ovládané úsekové odpínače 
- napájecí stanice městských zástaveb 
- distribuční transformovny 

 
Systém, stejně jako řídící systém DRIBO, byl vyvinut pro použití jako hlavní řídící systém, nebo 

pro zástavbu ke stávajícímu, rozsahem vyššímu řídícímu systému. SADS je svou podstatou, složením, 
a provozováním stejný, jako všechny běžně dostupné řídicí systémy.  

 
 

                     
 

obr. 10 Skříň systému  SADS s terminálem SADS – AO 2.1  

 
Příklady použití systému SADS: 
 
- automatizace provozu distribuční sítě vn (venkovní i kabelové) 
- automatické vyhledávání místa poruchy  
- dělení kmene vn na úseky , dispečerské nebo automatické vyčlenění postiženého úseku                                      

v beznapěťovém stavu podle topologie poruchového proudu 
- poruchová signalizace 
- automatický záskok napájení důležitých odběratelů 
- měření napětí a proudu 
- automatizační a blokovací funkce 
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Složení systému SADS: 
- centrální jednotka – tj. PC s příslušenstvím 
- komunikační jednotka – podle druhu komunikační cesty 
- podřízené terminály – RTU SADS-AO 2.1 pro odpínače 
                                       -   RTU SADS - TVN 2.0 pro distribuční trafostanice 

 
Komunikační prostředky: 

- rádiové spojení 
- síť GSM (GPRS) 
- kabelová sdělovací cesta 

 
Terminál dálkově ovládaného úsekového odpínače SADS-AO 2.1: 
 
Terminál, určen pro montáž do skříně dálkově ovládaného odpínače, byl vyvinut pro automatizaci 

provozu distribučních sítí vn. Je zařazen do systému SADS. Jako celek slouží k dálkovému ovládání 
úsekových odpínačů venkovních sítích vn  (22, 35 kV) z rajónních dispečinků. Lze jej však použít i 
pro jiné aplikace, kterým vyhovuje jeho konstrukce (počet vstupů a výstupů). Je vysoce odolný proti 
rušení EMC, a je tedy vhodný pro různé aplikace např. spínání kapacitních proudů. Důležité stavy jsou 
signalizovány LED diodami. [9] 

 
Příklady dalšího použití: 
 

- ovládací automatika recloseru (součástí je nezávislá nadproudá a zkratová ochrana) 
- automatika příčného záskoku 
- retranslační stanice pro radiovou komunikaci s dálkově ovládanými úsečníky 

 

obr. 11 Terminál  dálkově ovládaného úsekového odpínače SADS – AO 2.1 
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Vybrané funkce terminálu 
 

- volba dálkově ovládaného úsekového odpínače  
- měření fázových proudů L1, L2, L3 
- místní nebo dálková parametrizace 
- monitorování stavu akumulátorů a jejich dobíjení 
- signalizace stavu odpínače (dvoubarevná LED dioda): zelená VYP červená ZAP 
- komunikace terminálu DOÚ s rajónním dispečinkem 
- možnost místního ovládání 
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4 Možnosti náhrady stávajících úse čníků dálkov ě 
ovládanými prvky 

 
Mluvíme-li o stávajících úsečnících, máme na mysli úsekové odpojovače.  
 

4.1 Popis klasického úse čníku: 
 
Úsečník, neboli úsekový odpojovač, je spínací přístroj, určený k viditelnému odpojení úseků v síti. 

Není přizpůsoben ke zhášení oblouku, musí vypínat bez proudu, musí však vydržet i zkratové proudy, 
nesmí se svařit. Růžkové zhášecí zařízení je schopno vypnout oblouk při 15% In a jsou umístěny na 
stožárech VN. Výkyvné podpěrky nesou na svých hlavicích bronzové palcové kontakty a k napínacím 
izolátorům, ke kterým je dále připojeno vedení, jsou připojeny pomocí vodivého pásu. 

Úsečník je ovládán ruční pákou umístěnou zpravidla v dolní části sloupu, která principem 
ozubeného kola a hřebenu rozpíná výkyvné rozpěrky. Jmenovitý proud je 200 A, nebo 400 A, 
vypínací proud 40 A. [11] 

 

 
obr. 12 Klasický úsekový odpojovač 
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Možnosti náhrady: 
 
Výše popsané úsečníky se snažíme nahrazovat prvky spadající do komplexního systémů dálkového 

a dispečerského řízení. Náhrada klasických úsečníků dálkově ovládanými prvky (především odpínači) 
výrazně přispívá ke zlepšení dodávky elektrické energie zkrácením doby výpadku a celkovým 
snížením poruchových manipulací. 

  

4.1.1 Odpínač: 
 
Odpínače jsou elektrické spínací přístroje se schopností vypnout jmenovitý proud a ve vypnutém 

stavu mohou zastávat funkci odpojovače (viditelné rozpojení kontaktů). Jsou vybaveny jednoduchým 
zařízením pro zhášení oblouku. Zkratové proudy nevypínají, ale musí být schopny je přenášet 
v zapnutém stavu. Mohou nahradit výkonové vypínače pouze v kombinaci s výkonovými pojistkami, 
pojistka vypne zkrat, odpínač jmenovitý proud. [11] 

 
V případě náhrady klasických úsečníků hovoříme o dálkově ovládaných odpínačích. Z možností 

dodávaných na trh pro použití v rámci komplexního dálkového řízení (např. firma DRIBO s.r.o) 
můžeme odpínače rozdělit podle typu použitých zhášecích komor: 

 
Typy zhášecích komor dálkově ovládaných odpínačů: 
a) vakuové zhášecí komory 
b) máloolejové zhášecí komory 
c) bezkomorové – zhášecí růžky 
 

4.1.2 Odpínače se zhášením oblouku ve vakuu Fla 15/97  
 

Výhodou těchto odpínačů je možnost práce pod napětím, rychlá a jednoduchá montáž na sloup, a 
malá hmotnost přístroje, usnadňující manipulaci. Díly, tvořící proudovodnou dráhu, jsou tvořeny 
galvanicky postříbřenou elektrolytickou mědí a jsou dimenzovány s dostatečnou rezervou pro zaručení 
rezervy zkratové odolnosti. Bezchybné spínání i po mnohaletém používání v extrémních podmínkách 
je zaručeno kontaktními pružinami, vyrobenými z kvalitní nerezové oceli a které tak vytváří dobré 
kontaktní tlaky. 

Konstrukce odpínačů, kvalita použitých materiálů a kvalita zpracování zaručuje nízké provozní 
náklady na dlouhou dobu. Výrobce uvádí, že za běžných podmínek používání pracují tyto odpínače 
bez nutnosti údržby po dobu 16 let. [6] 
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Popis funkce:  
 
V poloze zapnuto je zhášecí vakuová komora zapojena paralelně k hlavní proudovodné dráze (ta je 

navržena na jmenovitý proud). Spínací mechanika je uložena v pouzdru z izolačního materiálu. 
Při vypínání je napřed průchod proudu převeden do paralelní větve tím, že se rozpojí hlavní 

kontakty. Proud prochází zhášecí komorou v paralelní větvi. K té je sériově připojen pomocný spínač. 
Takto vzniklý sériový obvod je konstruován jako ovládací vidlice se spínacími kladičkami tvaru 
půlmisky. Při oddálení hlavních kontaktů na určitou vzdálenost dochází k vybavení vakuové zhášecí 
komory vypínaný oblouk , který hoří uvnitř komory, je přerušen při prvním průchodu proudu nulou. 
Další pohyb kyvného izolátoru vytváří viditelnou odpojovací vzdálenost vypínače. 

Životnost zhášecí vakuové komory a samotného zhášecího mechanismu je 2000 cyklů sepnutí. [6] 
 

 
obr. 13 Odpínač s vakuovou zhášecí komorou 
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4.1.3 Odpínače s máloolejovými zhášecími komorami 
 
Spínání u těchto odpínačů probíhá v osvědčené uzavřené zhášecí komoře, která je naplněná olejem 

Shell Diala D nebo transformátorovým olejem Shell Fluid 4600 (biologicky odbouratelným). Každá ze 
zhášecích komor pojme cca 0,5l oleje. 

Dostatečně naddimenzované proudovodné části jsou opět vyrobeny z kvalitní, galvanicky 
postříbřené elektrolytické mědi. [6] 

 

1. uzávěr plnícího otvoru s měrkou a odvzdušňovacím                        
ventilem 
2. ovládací páka (z nerezové oceli) 
3. spodní díl zhášecí komory (v řezu) 
4. spínací roubík 
5. hlavní kontakt 
6. podpěrný izolátor 
7. připojovací svorka se šroubem 
8. pomocný kontakt 
9. mžikový mechanizmus 
10. horní díl zhášecí komory (v řezu) 

 

       obr. 14 Řez zhášecí komorou 

 
Robustní zhášecí komory, konstruované pro použití v extrémních klimatických podmínkách, jsou 

zapojeny paralelně k hlavnímu obvodu. Použitý spínací mechanismus pracuje na mžikovém vypínání.  
 
 
Popis vypínacího procesu: 
 
Na koncích odpojovacích nožů je umístěn kladičkový kontakt. Ten je opatřen dvěma 

kladičkama (2), které jsou vyduté směrem dovnitř. Při vypínání i spínání je vidlice kontaktu, jímž je 
ovládaná zhášecí komora (1), nuceně unášena .  

 
                                    a)                                             b)                                               c) 
obr. 15 Průchod proudu během spínaní a) v zapnuté poloze; b) v mezipoloze; c) ve vypnuté poloze 
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Mžikový mechanismus tedy sepne nebo rozepne kontakty nezávisle na rychlosti pohonu (ručního 
nebo motorového),  jelikož je spojen s kontaktní vidlicí z nerezové oceli (3).  

Vlastní vypínání tedy probíhá ve dvou fázích: nejprve se rozepnou hlavní kontakty, a po dosažení 
optimální vzdálenosti mezi těmito kontakty dochází k rozepnutí kontaktů ve zhášecí komoře 
s mžikovým vypínacím zařízením. [6] 
 

4.1.4 Venkovní bezkomorový odpína č se zhášecími r ůžky: 
 

 
obr. 16 Bezkomorový odpínač se zhášecími růžky a detail růžkového zhášecího zařízení 

 
Průběh vypínání: 
 
(1)     je odpínač v sepnuté stavu, mezi body  
(1-2) dochází k rozpojení kontaktů 
(2)     kontakty jsou rozepnuty  
(3)     poloha signalizuje vypnutý stav odpínače. 

 
Princip zhášení oblouku pomocí zhášecích růžků: 
 
Odpínače se zhášecími růžky využívají vlastního vyfukování oblouku. Dobře navržená dráha 

vodivého kontaktu umožňuje, aby se z kontaktů a z oblouku stala proudová smyčka. Působením 
dynamických sil se při hoření oblouk prohýbá směrem nahoru a magnetické pole ve spodní části se 
zesiluje. To má za následek neustálé vytlačování oblouku do slabšího pole nad ním, a další prohnutí 
oblouku. Vyfukovací účinek magnetického pole se dále zvětšuje, oblouk se neustále prohýbá, zvětšuje 
se jeho dráha a tak rychleji uhasíná. [6] 
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     Popis celkového systému DO odpínače: 
 

 
 

obr. 17 Vybavení stožáru kompletním systémem DO odpínače 

 
Stožár je vybaven samotným odpínačem a skříní dálkového systému. Odpínač je doplněn o skříňku 

s koncovým spínačem, který informuje o stavu vypínače (vyp/zap), a to nezávisle na napájení. Na 
nosném rameni pod odpínačem se nachází napájecí transformátor zapojený dvojpólově přímo ze sítě. 
Dále je na stožáru umístěna anténa, propojena se skříní pomocí kabelu umístěného v izolační trubce. 

Skříň DO, vyrobená z 2,5mm hrubé, žárově pozinkované oceli, zajišťuje dobrou ochranu proti 
povětrnostním podmínkám, a díky speciálním zámkům i proti vandalům. Ve skříni se nachází 
elektromechanický pohon, záložní akumulátory, které jsou schopny udržet provoz systému na dobu 
120 hodin bez napájení,  nebo na 10 kompletních spínacích cyklů odpínače. [5] 
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4.2 Recloser 

     Recloser je venkovní vypínač vn, který je určen k vydělení postiženého místa ve vzdálené 
části distribuční sítě. Plní funkci automatizační i ochrannou.   

4.2.1 Recloser, typ  GVR  
 

     Recloser je dálkově ovládaný, venkovní vypínač. Umožňuje spolehlivé spínání a rozpínaní el. 
oblouku ve vakuu. 
      Náplň samotného GVR recloseru je elektronegativní plyn SF6, fluorid sírový, který se vyznačuje 
značnou dielektrickou pevností a tím umožňuje minimalizaci tohoto vn vypínače. Možnost vzniku 
toxických, štěpných plynů, vznikajících při hoření oblouku, je vyloučena, jelikož se SF6 je zde použit 
pouze jako izolační materiál. Použité materiály zaručují větší životnost, než jakou udávají normy. 
     Výhodou recloseru je snížení počtu pohyblivých částí použitím magnetického pohonu. Použitím 
magnetického pohonu rovněž pozitivně přispívá k dosažení stabilních výkonnostních parametrů. 
    K vysoké životnosti a bezporuchovému provozu také přispívá výběr kvalitních materiálů pro 
konstrukci, jako jsou průchodky EPDM, zkoušeny v prostředí solné mlhy na povrchové proudy a erozi 
nebo permanentní magnety z materiálu neodymium-železo-bór, použité v pohonném mechanizmu. 
     Společnost Bribo s.r.o vybrala do svého systému DO reclosery typu GVR britské firmy Whipp & 
Bourne Switchgear pro své užitné vlastnosti, robustní konstrukci a jednoduchý magnetický pohon. [7] 
 
 
 

 
 

obr. 18 Venkovní vypínač GVR 27/12 

 
 



Diplomová práce                                                                                                                    Marián Uher 

 - 26 -   

 
Vlastnosti vypínače GVR 
 

- magnetický jednocívkový pohonný mechanizmus umožňuje ovládání vypínače nezávisle na 
VN napájecím napětí 

- ekologicky příznivé vypínání ve vakuu, při kterém nevznikají vedlejší produkty 
- lehké hliníkové pouzdro, usnadňující dopravu a instalaci GVR 
- pryžové průchodky EPDM, které odolávají úmyslnému poškození a násilné manipulaci 
- redukce počtu konstrukčních dílů  

 
 
Popis recloseru v řezu: 
 

1. Průchodky ze silikonové pryže s hliníkovým 
nebo  měděným jádrem s možností umístění 
kapacitních děličů napětí 

2. Transformátor proudu 
3. Hliníková nádoba s lehkou litou základovou 

deskou.  
4. Talířová membrána umožňující vypouštění 

přetlaku v nádobě 
5. Ukazatel spínací polohy (0/1), je opatřen 

okénkem pro vizuální kontrolu stavu ze země 
6. Manuální vypínání a blokování, které se provádí 

pomocí tyče s hákem 
7. Mechanizmus magnetického ovladače, držák 3f  

vakuového zhášela 
8. Jednocívkový magnetický pohon, který je držen 

permanentním magnetem buď ve vypnuté nebo 
zapnuté poloze 

 
Popis spínacího procesu: 
 
Při zapnutí vypínače je cívka magnetického pohonu nabuzena v jednom směru. K vypnutí vypínače 

dochází v opačném směru tak,  že dojde k odblokování přídržné síly.  
 
1.) Zapínání 
 
Do chvíle, kdy naroste proud v elektromagnetu nad úroveň potřebnou pro zapnutí vypínače, 

zůstává jádro cívky ovladače přidržováno ve vypnutém stavu (1). K zanutí vypínače (3) dojde 
v okamžiku překonání přídržné síly (2) působením energie nastřádané v elektromagnetu a 
permanentnímu magnetu.  
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2.) Vypínání: 

 
     Aby došlo k vypnutí vypínače, musí dojít k odblokování pohonu a k překonání přídržné síly 
magnetu. To umožňuje bistabilní konstrukce ovladače. Elektromagnet je buzen v opačném směru. 
Proces vypnutí je urychlován nastřádanou energií v kontaktních tlakových vypínacích pružinách při 
procesu zapnutí. Vypínání nezávisí na napájecím napětí zdroje ani na rychlosti ručního vypínání. 

 
 

 
obr. 19 Zapínání a vypínání Recloseru s jednocívkovým pohonem 
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4.2.2 Recloser, typ OSM 
 
Konstrukce: 
 
Reclosery typu OSM používají 3 oddělené póly , z nichž je každý vybaven svou zhášecí komorou 

s izolovaným táhlem. Vše je umístěno uvnitř polykarbonátového pouzdra. Magnetický pohon je 
zajištěn pomocí třech cívek, z nich každá ovládá jeden pól. Cívky jsou mezi sebou mechanicky 
spojeny proto, aby byla zajištěna synchronizace při procesech 3fázového spínání. Magnetický pohon 
též umožňuje funkci magnetického blokování, tj. držení vypínače v zapínací nebo vypínací pozici. 
Změna stavu mezi zapnutím a vypnutím je provedena změnou polarity proudu v cívce elektromagnetu. 
Energii, potřebnou k zapínání a vypínání, poskytují kondenzátorové baterie umístěny v řídicí skříni. 

Vypnutí recloseru může být i manuální, zatáhnutím za tyč umístěnou na skříni recloseru, kde se 
rovněž nachází ukazatel stavu (0/I) dobře viditelný ze země. [8] 

 
 
Popis recloseru OSM v řezu: 

  
1. Vývody 
2. Kaučuková průchodka 
3. Vypínací komora 
4. Nosné izol. pouzdro 
5. Skříň z nerezového 

materiálu 
6. Magnetický pohon 
7. Táhlo 
8. Vypínací pružina 
9. Napěťové a proudové 

snímače 
10. Pomocné spínače 
 
A     Živé části 
B     Skříň bez potenciálu 
C     Kaučukové spoje 
 

 
 

obr. 20 Popis recloseru OSM 
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Měření fázových proudů, řešené u OSM recloserů pomocí Rogowského cívek, umístěných 
v kaučukových průchodkách, přináší tyto výhody: 

 
- vyšší proudový rozsah 
- vyšší přesnost měření 
- úspora hmotnosti reloseru díky použití lehkého vzdušného jádra cívek 

 
Výhody Recloseru OSM oproti GVR 
 

- Použití pevných, epoxidových izolantů, odstranění nevýhod SF6  
- Nízká hmotnost konstrukce 
- Poloviční cena 
- Měření fázových proudů pomocí Rogowského cívek 
- Magnetický pohon bez železného jádra 
- Větší počet spínacích procesů – až 30 000 

 
 

 
 

obr. 21 Recloser OSM/Tel Tavrida electric 

 
Technické parametry recloseru OSM 27: 
 
maximální provozní napětí  - 27kV 
jmenovitý proud  - 630A 
zapínací schopnost  - 12,5kA 
vypínací schopnost  - 12,5kA 

počet cyklů VYP/ZAP - 30 000 pro 630A, 5000 pro 2 ÷ 3 kA,  
hmotnost   - 80kg 
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Popis celkového systému Recloserů:  
 

 
 

obr. 22 Vybavení stožáru kompletním systémem recloseru GVR 

 
Sestava pro dálkové řízení recloseru, jak je možné vidět na obr. 22, se stává ze skříně dálkové 

ovládání, napěťového transformátoru, snímače proudu a svodiče přepětí. Vodiče vedoucí do skříně DO 
jsou opatřeny ochrannou trubkou. Skříň samotná je vyrobena z 2,5mm plechu v úpravě žárovým 
zinkem, která je dostatečně odolná proti povětrnostním podmínkám i proti vandalům (použití 
speciálních zámků).  

Uvnitř skříně DO se nachází radiostanice, řídící modul, napájecí obvody, ochrana vypínače, topení. 
Napájení zajišťuje izolovaný transformátor, který je dvojpólově zapojen přímo do sítě. V případě 

výpadku napájení je ve skříni umístěna baterie pro nouzové napájení.  
Na sloupu je umístěno rameno nesoucí směrovou anténu, propojenou ve skříni DO s radiostanicí. 

Ta je propojena s telemechanikou a řídícím modulem, zabezpečujícím sběr a přenos dat pro řízení 
recloseru. [5] 

 
 
 
 
 
 
 
 



Diplomová práce                                                                                                                    Marián Uher 

 - 31 -   

4.3 Metodika nasazování DOO a recloseru 
 

Linka je vybavena pouze DOO  
 

 
Stav po zkratu 

 
Stav po zásahu dispečera: 
 

 
     Vývodové ochrany z rozvodny jsou nastaveny na jeden cyklus OZ. Je-li OZ neúspěšné, dispečer 
pošle dotaz na DOO a zjišťuje, zda ten hlásí průchod zkratového proudu. V případě že ano to znamená 
poruchu na vedení za DOO a dispečer provede vypnutí tohoto DOO. Následně je možné zbylou část 
linky opět zapnout. 

 
Linka je vybavena DOO a Recloserem 
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Stav po  zkratu 1: 

 
 
     Dispečer provede ohledání obou DOO a recloseru. Zjišťuje, že ani jeden z prvků nehlásí průchod 
zkratového proudu. Porucha tudíž musí být mezi rozvodnou a těmito prvky. Takovou poruchu nelze 
odstranit pomocí dálkových manipulací.  
 
Stav po zkratu 2: 
 

 
 

     V tomto případe lze poruchu odstranit pomocí recloseru, vývod z rozvodny zůstává sepnutý. 
 

 
 

     Má-li dálkově ovládaný odpínač aktivovanou funkci automatiky na odbočce, nastává po 
průchodu zkratového proudu vypnutí recloseru, a v této beznapěťové pauze vypíná DOO zcela 
automaticky bez zásahu dispečera. Po uplynutí doby OZ (20s) recloser opět  zapíná nepostiženou 
část sítě.
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5 Využití dalších automatiza čních prvk ů ve venkovních 
sítích vn 

5.1 Venkovní inteligentní odpína č  
 
      Ačkoliv se nejedná o dálkově ovládaný prvek, tak inteligentní odpínač značně přispívá  
ke zkvalitnění dodávky elektrické energie. Svou schopností automaticky vypínat úsek sítě zasažený 
poruchou bez zásahu dispečera či nutnosti manuálního vypnutí eliminuje ztráty způsobené nedodáním 
elektrické energie. [6] 
  
Popis inteligentního odpínače: 
 
     Inteligentní odpínač je automatický spínací prvek, vybaven střadačovým mechanismem. Vypnutí 
vypínače zajišťuje elektronický systém v beznapěťové pauze po neúspěšném OZ. Vypíná se tím pouze 
postižená část vedení a následný cyklus OZ již zapíná „zdravou“ část sítě. Odpínač může vyslat 
zprávu o poruchové manipulaci (a aktivaci elektroniky) a to buď formou SMS nebo voláním zadaných 
telefonních čísel prostřednictvím sítě GSM. 
     Samotná konstrukce je podobná jako ostatní prvky řady Fla, tedy rám svařovaný z otevřených 
ocelových profilů v zinkové povrchové úpravě. Proudovodné části jsou vyrobeny z osvědčené, 
kvalitní, galvanicky postříbřené, elektrolytické mědi. 
     Spínací proces probíhá v máloolejové zhášecí komoře naplněné biologicky odbouratelným 
transformátorovým olejem. Systém zhášecí komory je ekologicky příznivý i z hlediska vyfukování 
spalin do ovzduší. 
     Výrobce dodává odpínače pro jmenovité napětí 12, 25 a 38,5kV, jmenovitý proud 400 A 
 
Popis funkce: 
 
     Princip funkce při spínání je obdobný, jako u odpínače s máloolejovou zhášecí komorou. 
Zhášecí komory, z nichž každá pojme asi 0,5 litru oleje, jsou zapojeny paralelně k hlavním kontaktům.  
Při vypínání obvodu se nejprve rozepnou hlavní kontakty. Proud pak prochází přes kladičkový 
kontakt, jímž je opatřen pohyblivý roubík, a otočnou vidlicí, která otáčí pomocným kontaktem ve 
zhášecí komoře. V okamžiku, kdy jsou od sebe hlavní kontakty oddáleny na bezpečnou vzdálenost,  
dochází k rozpojení pomocných kontaktů a následné zhášení oblouku pomocí mžikového 
mechanismu. [6] 
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obr. 23 Průchod proudu odpínačem ve zhášecí při procesu vypínání 

 
Pohon odpínače: 
 
Pohon odpínače je tzv. střadačový. Ovládací síla mechanismu je nastřádána ruční manipulací. 

Jestliže dojde k vypnutí odpínače za použití automatiky, zůstane páka ručního ovládání v zapnuté 
poloze. Obsluha posunem páky ručního ovládání do vypnuté polohy nastřádá dostatek energie, nutné 
k dalšímu procesu vypnutí po opětovném zapnutí odpínače, pomocí páky do polohy zapnuto. [6] 

 
obr. 24 Inteligentní odpínačFla 15/6400 AE 

Funkce elektroniky: 
 
Při překročení hodnoty proudu se aktivuje snímač opětovného zapnutí (SOZ). Ten čeká, jestli po 

beznapěťové pauze, tedy v nastaveném intervalu 0,3 – 3 s, přijde znovu zkratový impuls. Jestliže se 
druhý zkratový impulz v daném časovém intervalu nedostaví, uvede se snímač do počátečního stavu. 
Jestliže však čidlo zaznamená druhý zkratový impulz, aktivuje se kodér, který vyšle pomocí vysílače 
zakódovanou zprávu za dobu 0,9 - 1,5 s. Přijímač pak zašle signál, který uvede do pohybu 
servomechanismus. 

Povel k vypnutí je ale blokován, přijde-li po beznapěťové pauze zkratový signál menší než první 
z nich (nastavený jako zkratový), čili dojde-li k obnovení normálního chodu. 
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Vysoká spolehlivost je dána použitím 12bitové adresy kódování, což přináší velikou odolnost 
přenosu proti rušení. 

Dodatečně je možno systém dovybavit (výrobce s tím počítá) zařízením, které umožňuje zasílat 
SMS zprávy nebo vytáčení zadaných tel. čísel pomocí služby GSM, v případě poruchového vypnutí 
odpínače. 

Díky kvalitním akumulátorům a malému odběru elektroniky je stanovena lhůta výměny baterií na 4 
roky.  

 
obr. 25 Průběh proudu v části vedení s poruchou 

 

 
obr. 26 Průběh proudu ve zbytku vedení: 

 

t1 = 80 - 300 ms       první zkrat. impuls 
t2 = 0,3 - 3 s  beznapěťová pauza do 1. OZ 
t3 = 80 - 300 ms    druhý zkrat. impuls (neúspěšný 1. OZ) 
t4 = 0,9 - 1,5 s  pauza do vyslání povelu k vypnutí 
t5 = 2 - 6 s  vlastní vypínací doba přístroje 
t6 = 20 s - 3 minuty        beznapěťová pauza do 2. OZ 
t7     čas obnovení dodávky elektrické energie v části vedení bez poruchy 
IK    zkratový proud 
I1,I2    proud před a po poruše 
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5.1.1 Metodika nasazování inteligentního odpína če 
 
V případě nasazování inteligentního odpínače je nutné předřazení recloseru, nebo zajištění napájení 

z rozvodny s možností vícenásobného cyklu opětovného zapnutí. Jestliže pak dojde za IO ke zkratu, 
dojde k odpojení odpínače v druhé beznapěťové pauze. Po vypnutí IO zapíná recloser (rozvodna) 
celou linku kromě postižené části za IO. 

 

 

 
Možnosti nasazení inteligentníh odpínače: 

 
- za již instalovaným recloserem na odbočkách s menším počtem poruch, tedy tam kde 

nevyhovuje nasazení DOO z hlediska ekonomické návratnosti investic. 
- na odbočky k odběratelům s častými poruchami 
- za již instalovaným DOO na dlouhé odbočce,  kde obnovení napájení trvá dlouhou 

dobu, oddělíme často poruchovou část 
- na přechodu vedení – kabel.  Nutnost napájení z rozvodny s možností vícenásobného 

cyklu OZ
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5.2 Elektronická pojistka vn 
 
    Elektronická vn pojistka CRS (change electrinics resettable sectionalizer), nazývaná též 

pojistkový odpojovač. Vlastní funkční pohyblivá část je zhotovena jako měděná trubička, na které je, 
v podobě válečku, umístěná elektronika logického obvodu. Na trubce jsou umístěny také dva 
proudové transformátory, z nich vstupuji signály do logického obvodu. Konce trubice jsou opatřeny 
koncovými kontakty. Jeden kontakt je opatřen radiálním čepem, pro možnost pohybu trubice při 
vypínání odpojovače. Vypínání probíhá pomocí pružinového mechanismu. Mechanismus vypínání lze 
po vynutí opětovně natáhnout pomocí adjustačního klíče.  

 
 

 
obr. 27 Inteligentní logická pojistka 

 
Funkce pojistky: 

 
Nastane-li v síti dočasná porucha, překročí proud spouštěcí hodnotu proudu nastaveného logice 

pojistky. Následně, po vypnutí recloseru, se tento proud snížil na hodnotu menší než je spouštěcí 
hodnota pojistky. To vede k nastavení hodnoty na impuls 1 v provozní logice pojistky. Protože 
porucha byla dočasná, logika pojistky dále nenabíhá a na konci resetu se vrací do původního stavu na 
impuls 0. 

Při trvalé poruše je začátek náběhu stejný jako v předešlém případě. Při trvalé poruše je i druhá 
hodnota proudu větší než nastavená spouštěcí CRS a recloser vypíná podruhé. To způsobí přechod 
logiky CRS na impuls 2. Jelikož i při druhém opětovném zapnutí recloseru poruchový proud 
přetrvává, nastává třetí vypnutí. CRS se v tom okamžiku nastaví na impuls 3. Logický obvod dává 
popud akčnímu členu k vybavení pojistky v době beznapěťové pauzy. 
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obr. 28 Stav při dočasné poruše 

 
 

 
obr. 29 Stav při trvalé poruše 
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Logika odpínače navržena pro ochranu distribuční sítě proti těmto jevům: 
 

1. magnetizační náraz: 
 
Při opakovaném zapnutí recloseru po beznapěťové působí na logický obvod magnetizační proud 

transformátoru. Tento proud může překročit nastavenou spouštěcí hladinu proudu CRS, který se 
nenachází v části zasažené poruchou. Jestliže k tomu dojde, pak se objeví falešný impuls 1 v logickém 
obvodu až při druhém sepnutí recloseru. 

Logický obvod je navržen tak, že kontroluje, jestli poruchová proudová vlna obsahuje jak kladné, 
tak záporné maximum přesahující spouštěcí hladinu. Magnetizační nárazový proud obsahuje 
stejnosměrnou složku, tudíž tuto podmínku nesplňuje. CRS proto tento stav ignoruje 

 
2.blesky a vysokofrekvenční přechodové jevy:  

 
Na CRS působí různé přechodové jevy jako jsou rázové vlny způsobené bleskem, nebo spínacími 

procesy v síti. Tyto okolnosti jsou nežádoucí, jelikož by mohly poškodit elektronický obvod, nebo 
nesprávnou funkci CRS. Elektronika zabraňuje tomuto poškození zvýšením úrovně minimálního 
spouštěcího proudu s frekvencí přechodného jevu. 

Použití elektronické logické pojistky lze efektivně zlepšit a zkvalitnit dodávku elektrické energie, 
eliminovat případné výpadky a snížit provozní náklady. 

 
  
Technické parametry: 
 
Jmenovité napětí                         - 15, 27, 33 kV 
Jmenovitý proud                         - 200 A 
Jmenovitá frekvence                   - 50, nebo 60 Hz 
Rozsah spínacího proudu            - 6 – 215A 
Proud (špičková hodnota)           - 10 kA 

 
 

5.3 Poruchový indikátor pro venkovní vedení vn, IKA  – V3 
 
Poruchový indikátor je určen k indikaci průchodu poruchového proudu  ve venkovních sítích vn. 

Indikátor umožňuje dálkovou signalizaci pomocí modulu GSM, kdy odesílá SMS na rajónní 
dispečink, což umožňuje doplnit informace o poruchových stavech dálkově ovládaných odpínačů. 

 
Dodávány jsou dva druhy indikátoru INKA: 
 
IKA V3.1 - stav paměti indikátoru se přenáší pomocí SMS zpráv pomocí sítě GSM 
IKA V3.2 -  stav paměti indikátoru se přenáší pomocí binárních výstupů (např. do systému DOÚ) 
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obr. 30 Stožár osazen poruchovým indikátorem IKA V3 

 
Popis funkce: 
    
     Pomocí pasivních snímačů jsou detekovány změny elektrostatické a magnetické pole, které jsou 
tvořeny vektorovým součtem polí všech tří fází v bodě umístění indikátoru (zpravidla 1m pod hlavou 
stožáru uprostřed). [10] 
     Ze snímaných změn intenzity elektrostatického pole jsou dále vyhodnoceny tyto stavy: 

- pracovní napětí 
- stav bez napětí 
- napěťový stav s poruchou 

 
     Indikátor pak porovnává hodnotu nadproudu s nastavenou hodnotou a vyhodnocuje tak 
vícepólovou poruchu za indikátorem. Dále porovnává hodnotu vyšší harmonické proudu k základní 
harmonické a pak procesem jejich derivace v čase vyhodnocuje zemní poruchu za indikátorem. 
     Zasláním SMS zpráv a následným přenosem pomocí služeb GSM je možné informovat dispečera o 
stavu indikátoru a dění v síti. Přenos zpráv probíhá jednocestným způsobem od indikátoru k příjemci. 
Tím je centrální jednotka CPU rajónního dispečinku. Zde se zpráva dekóduje a pomocí vizualizace se 
zobrazí stavy: 

- vícepólová porucha ve směru od rozvodny za indikátorem 
- zemní spojení ve směru od rozvodny za indikátorem I0 
- I> a zároveň I0 
- stav READY ( volitelně, každých 24 hodin) 
- pokles kapacity napájecího akumulátoru 
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Složení: 
 
     Indikátor je vyroben ve formě tištěného spoje, jako jediná deska, umístěná do polykarbonátové 
skříňky. Stožár je opatřen ocelovou konzolou, připevněnou pomocí třmenu ke stožáru vn. Na konci 
konzoly je umístěn solární panel,  který je otočný v úhlu 180° v horizontálním směru. Uvnitř skříně se 
nachází GSM modul, anténa a akumulátor, umístěn na vnitřní straně víka v plechovém držáku. [10] 
 
Technické parametry: 
 
IKA V3.1 
Zdroj                                        - bezúdržbový olověný akumulátor 4 V/3,5 A, životnost 10 let 
Spotřeba                                   - 2 – 4 mA, doba provozu bez dobíjení min. měsíc 
Dobíjení                                   - solární modul SMP6 – 350/3,5 W 
Dynamický rozsah měření  I    - 0 – 200A 
Nastavení komparační meze    - 50 -200A( po 50A) 
 
IKA V3.2 
Zdroj                                         - 24V DC/0,1W 
Dynamický rozsah měření  I    - 0 – 400 A 
Nastavení komparační meze    - 100 – 400 A( po 100 A) 
 
Počet opakováni SMS              - dokud není přijat protokol o doručení  
Zpoždění opět. zaslání SMS    - max. 10 min 
Odpojení akumulátoru             - při poklesu pod 30 % kapacity 
Připojení akumulátoru             - při dosažení 60 % kapacity  
 
Rozměry: 
 
Skříňka                                     - 200 x 120 x 75 mm  
Solární panel                            - 130 x 240 x 10 mm 
 
Nulování paměti                        

- dlouhým časovým zpožděním,  
- binárním vstupem (IKA V3.2),  
- po úspěšném odeslání SMS (IKA V3.1) 
- po uvedení do bezporuchového stavu 
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5.4 Bezdotykový indikátor pr ůchodu zkratového proudu INKA 3: 
 
Indikátor slouží k detekci průchodu poruchových nadproudů při zkratech a 5. vyšších 

harmonických proudu při zemních spojeních ve venkovních sítích vn. 
Princip měření je obdobný jako u výše popsaného indikátoru IKA 3, tedy monitorování a 

vyhodnocování elektromagnetického a elektrostatického pole.  
Poruchové stavy jsou však vyhodnoceny pomocí rozpínacích kontaktů relé a komunikace 

s dispečinkem probíhá buď pomocí rádiového spojení dálkově ovládaného odpínače, nebo opticky – 
blikáním kontrolního světla (musí být dobře viditelné z kontrolního bodu, např. ze silnice), nebo 
přenosem dat pomocí GRRS. Další možnost přijmu dat z indikátoru je pomocí PC přes sběrnici RS 
232. 

Napájení zajišťují opět buď akumulátory, uložené ve skříni indikátoru, dobíjené solárním panelem, 
nebo je napájení zajištěno ze skříně dálkově ovládaného odpínače. Z tohoto faktu vychází i umístění 
indikátoru, tedy na sloupu vn 2-3 metry pod vedení. [12] 

 
 

 
 

obr. 31 Indikátor INKA 

 
Vyráběné typy indikátorů: 
 
1. Indikátor INKA 3 
- Pro použití na stožár s DOO. Komunikace s dispečinkem probíhá použitím radiostanice dálkově 

ovládaného úsečníku. Do skříně DOO lze umístit přídavný modul INKA-e, který umožňuje sběr dat 
pomocí PC přes sériovou linku RS 232 
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2. Indikátor INKA 3-solar 
 - Pro použití na stožáru bez vybavení DOO a tedy bez možnosti napájení ze skříně. Napájení 

zajišťuje zabudovaný akumulátor se solárním dobíjením. 
 
3. Indikátor INKA 3-GPRS 
- Pro použití na stožáru bez vybavení DOO a tedy bez možnosti napájení ze skříně. Napájení 

zajišťuje zabudovaný akumulátor se solárním dobíjením. Solární panel je však umístěn na sloupu 
zvlášť. Stav indikátoru je přenášen pomocí služby GPRS. Indikátor může být doplněn optickou 
signalizací. 

 
Doplňující modul INKA-expand 
- umožňuje snadnější připojení k systému dálkově ovládaného prvku. Je vybaven sériovou linkou 
RS 232. Modul je přizpůsoben pro montáž na DIN lištu. 
 
Softwarové vybavení: 
     Pro servisní účely, sběr dat a nastavení indikátoru slouží program INKA3-W. Program byl vyvinut 
pro Windows 98 a výše.[12] 
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6 Modelové p říklady nasazení dálkov ě ovládaných prvk ů 
 
Metodika výpočtu ztrát a doby návratnosti investic: 
 
1.) Náklady na kontrolu a revizi zařízení: 
 

( )Kč/rok 111 mtN ⋅=  …pro případ kontroly 

( )Kč/rok 212 mtN ⋅= …pro případ revize 

( )Kč/rok 13 ldN ⋅= …náklady na dopravu 

 

1312111 NNNN ++=  

 
t1…doba stanovená pro kontrolu zařízení 
t2…doba stanovená pro revizi zařízení 
m…hodinová sazba revizního technika 
d…náklady na dopravu (Kč/km) 
l…vzdálenost mezi zařízením a sídlem pracovníků údržby 
 
2.) Náklady na opravu a údržbu zařízení 
 
N2…průměrné roční náklady na 1 odpojovač 
 
3.) Náklady na provoz a manipulace v provozuschopném stavu 
 

 3331 nmtN p ⋅⋅= (Kč/rok)…náklady na manipulace v provozuschopném stavu 

 2 332 nldN ⋅⋅= (Kč/rok)…náklady na dopravu při manipulacích v provozuschopném stavu 

 
tp3…čas manipulací v provozuschopném stavu v hodinách 
m…hodinová sazba pracovníka 
d…náklady na dopravu (Kč/km) 
l…vzdálenost mezi zařízením a sídlem pracovníků údržby 
n3…přibližný počet manipulací za rok 
 
4.) Náklady na provoz a manipulace při poruše 
 

 4441 nmtN p ⋅⋅= (Kč/rok) …náklady na manipulace při poruše 

 2 442 nldN ⋅⋅= (Kč/rok) …náklady na dopravu při manipulacích při poruše 
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tp4…čas manipulací při poruše 
m…hodinová sazba pracovníka 
d…náklady na dopravu (Kč/km) 
l…vzdálenost mezi zařízením a sídlem pracovníků údržby 
n4…přibližný počet manipulací za rok 
 
5.) Ztráty – nedodaná energie při manipulacích v provozuschopném stavu 
 

( )npprvypUS CCntIUN −⋅⋅⋅⋅⋅= 35  (kč/rok) 

 
U…jmenovité napětí 
IUS…průměrný proud tekoucí odpojovačem 
tvyp… čas výpadku v průběhu provozní manipulace 
npr…počet manipulací v provozuschopném stavu 
Cn… odhadovaná průměrná kupní cena elektrické energie  
Cp… odhadovaná průměrná smluvní cena elektrické energie  
 
6.) Ztráty – nedodaná energie při manipulacích při poruše 
 

( )nppor
p
vypUS CCntIUN −⋅⋅⋅⋅⋅= 35  (kč/rok) 

 
U…jmenovité napětí 
IUS…průměrný proud tekoucí odpojovačem 
tppor… doba výpadku při manipulacích v případě poruchy 
npr…počet manipulací při poruchách 
Cn… odhadovaná průměrná kupní cena elektrické energie  
Cp… odhadovaná průměrná smluvní cena elektrické energie 
 
Výpočet doby návratnosti investic: 
 

( )
(rok)  

ns NN

BA
T

−
−=  

 
A…cena dálkově ovládaného úsekového odpojovače 
B…cena běžného úsekového odpojovače 
 

654321 NNNNNNNs +++++= …součet nákladů na běžný odpojovač 

654321 NNNNNNNn +++++= …součet nákladů na DO odpojovač 
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Nedodaná energie při poruchových stavech 

 

pr
p

VYPUSROZns ntIIUW ⋅⋅−⋅⋅= )(3  (Wh)…  nedodaná energie do zdravé části sítě při                

poruchových manipulacích na DOO  
    
  Teoretický rozbor problematiky:  
 
     Na modelovém příkladu sítě zde bude předvedena náhrada stávajícího úsekového odpojovače 
dálkově ovládaným prvkem a budeme sledovat,  jak se budou měnit náklady na provoz, ušetřené 
energie při provozních a poruchových manipulacích a celková nedodaná energie. Nezabýváme se 
striktním výpočtem nasazování dálkově ovládaných prvků pomocí multikriteriální analýzy, ale snaha 
směřuje k poznání, jak se mění náklady při různých stavech a poměrech v síti. 
 

6.1 Příklad 1 
 
     Jako modelová byla vybrána konkrétní venkovská síť (modifikovaná pro účely diplomové 

práce) s napájením ze dvou stran, která je však provozovaná jako rozpojená.Vybrali jsme si tedy 
polovinu sítě.  Budeme simulovat náhradu úsečníku UO_34. 

 
Vlastnosti sítě: 
 
 Předpokládáme umístění sídla údržby v místě odbočení sítě od kmenového vedení, příjezdové 

komunikace vedou přibližně podél vedení. Síť za tímto úsečníkem je umístěna v horské oblasti 
s malými odběry, viz tabulka. Podle počtu manipulací se jedná o síť málo poruchovou. Počet 
manipulací na dálkově ovládaném úsečníku je přibližně 60% manipulací na běžném úsečníku, 
z důvodu menší poruchovosti.  

 
obr. 32 Příkladová síť 
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Zatížení rozvodny  Zatížení odpojova če 

Odběr č. Proud (A) Odběr č. Proud (A)  Odpojova č č 
Proud 

(A) 

O_1 1,5 O_16 0,6  UO_43 1 

O_2 1,4 O_17 1,7  UO_44 1,2 

O_3 1,6 O_18 2  UO_42 1,1 

O_4 2,2 O_19 1,8  UO_40 0,7 

O_5 0,9 O_20 1,4  UO_39 2 

O_6 2 O_21 1  UO_37 1,9 

O_7 1,9 O_22 1,2  UO_45 2,1 

O_8 1,5 O_23 1,1  UO_36 2,3 

O_9 2,1 O_24 0,7  UO_35 1,7 

O_10 1,4 O_25 2  suma 14 

O_11 1,3 O_26 1,9    
O_12 1,1 O_27 2,1    
O_13 2,2 O_28 2,3    
O_14 2,2 O_29 1,7    
O_15 2,5 O_30 2,7    

Celkové zatížení rozvodny 50    
 

tab. 2 Zatížení rozvodny a zatížení odpojovače pro příklad č.1  

 

Vstupní hodnoty:   Usečník DOO   

Hodinová sazba revizního technika m 700 700 (Kč) 

Čas potřebný pro kontrolu t1 0,5 0,5 (h) 

Čas potřebný pro revizi t2 0,75 0,75 (h) 

Náklady na dopravu d 30 30 (Kč/km) 

Vzdálenost od sídla údržby l 3 3 (km) 

Celkový počet manipulací (provozních i poruchových) n 12 7   

Doba manipulací tp3 0,3 0,1 (h) 

Přibližný počet provozních manipulací n3 4 2   

Cena materiálu n2 3000 1250 (kč) 

Průměrný celkový počet poruch (nutnosti manipulace) za rok  n4 8 5   

Čas potřebný k provedení operace při poruše tp4 0,5 0,1 (h) 

Napětí U 22000 22000 (V) 

Průměrný proud Ius 14 14 (A) 

Vypínací čas (manualní) tvyp 0,083 0,083 (h) 

Přibližný počet manipůlací za rok npr = n3 4 2   

Průměrná nákupní cena el. energie  Cn 2210 2210 (Kč) 

Průměrná prodejní cena el. energie Cp 3150 3150 (Kč) 

Čas výpadku při manipulaci v případě poruchy tvyp por 0,75 0,25 (h) 

Počet manipulací při poruše npor = n4 8 5   

Náklady na opravy a údržbu úsečníku n2 12000 5000 Kč 

Cena přístroje A,B 71300 392000 Kč 

Proudové zatížení rozvodny Iroz 50 50 (A) 

 

tab. 3 Zadané hodnoty pro příklad č.1  
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Usečník  DOO 

Období  1. 2. 3. 4. 5.  Období  1. 2. 3. 4. 5. 

N11 1400 2800 4200 5600 7000   N11 1400 2800 4200 5600 7000 

N113 360 720 1080 1440 1800   N113 360 720 1080 1440 1800 

N12 2100 4200 6300 8400 10500   N12 0 0 0 2100 4200 

N123 360 720 1080 1440 1800   N123 0 0 0 360 720 

N1 4220 8440 12660 16880 21100   N1 1760 3520 5280 9500 13720 

N2 12000 24000 36000 48000 60000   N2 5000 10000 15000 20000 25000 

N31 3360 6720 10080 13440 16800   N31 672 1344 2016 2688 3360 

N32 2880 5760 8640 11520 14400   N32 1728 3456 5184 6912 8640 

N3 6240 12480 18720 24960 31200   N3 2400 4800 7200 9600 12000 

N41 11200 22400 33600 44800 56000   N41 1344 2688 4032 5376 6720 

N42 5760 11520 17280 23040 28800   N42 3456 6912 10368 13824 17280 

N4 16960 33920 50880 67840 84800   N4 4800 9600 14400 19200 24000 

N5 666 1332 1998 2664 3330   N5 400 799 1199 1598 1998 

N6 12035 24070 36105 48140 60176   N6 1204 2407 3611 4814 6018 
Wns 

(MWh) 22 44 66 88 110  
Wns 

(MWh) 3 5 8 11 13 

 

tab. 4 Vypočtené hodnoty pro příklad č.1 

Výpočet doby návratnosti investic: 
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graf 1 Nedodaná energie při poruchových stavech v příkladu č.1 
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6.2 Příklad 2 
 
Vlastnosti sítě: 
 
     V tomto případě je konfigurace sítě stejná jako v předchozím případě tzn. malé zatížení úsečníku, 
malá poruchovost, ale sídlo pracovníků údržby se nachází v místě blízkému rozvodně R1. Tímto se 
značně zvýší dojezdová vzdálenost a tudíž i roční náklady na dopravu. Zatížení linky za odpojovačem 
se nemění stejně jako počet manipulací na tomto úsečníku. 
 
 

Vstupní hodnoty:   Usečník DOO   

Hodinová sazba revizního technika m 700 700 (Kč) 

Čas potřebný pro kontrolu t1 0,5 0,5 (h) 

Čas potřebný pro revizi t2 0,75 0,75 (h) 

Náklady na dopravu d 30 30 (Kč/km) 

Vzdálenost od sídla údržby l 30 30 (km) 

Celkový počet manipulací (provozních i poruchových) n 12 7   

Doba manipulací tp3 0,3 0,1 (h) 

Přibližný počet provozních manipulací n3 4 2   

Cena materiálu n2 3000 1250 (kč) 

Průměrný celkový počet poruch (nutnosti manipulace) za rok  n4 8 5   

Čas potřebný k provedení operace při poruše tp4 0,5 0,1 (h) 

Napětí U 22000 22000 (V) 

Průměrný proud Ius 14 14 (A) 

Vypínací čas (manualní) tvyp 0,083 0,083 (h) 

Přibližný počet manipůlací za rok npr = n3 4 2   

Průměrná nákupní cena el. energie  Cn 2210 2210 (Kč) 

Průměrná prodejní cena el. energie Cp 3150 3150 (Kč) 

Čas výpadku při manipulaci v případě poruchy tvyp por 0,75 0,25 (h) 

Počet manipulací při poruše npor = n4 8 5   

Náklady na opravy a údržbu úsečníku n2 12000 5000 Kč 

Cena přístroje A,B 71300 392000 Kč 

Proudové zatížení rozvodny Iroz 50 50 (A) 

 

tab. 5 Zadané hodnoty pro příklad č.2 
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Usečník  DOO 

Období  1. 2. 3. 4. 5.  Období  1. 2. 3. 4. 5. 

N11 1400 2800 4200 5600 7000   N11 1400 2800 4200 5600 7000 

N113 3600 7200 10800 14400 18000   N113 3600 7200 10800 14400 18000 

N12 2100 4200 6300 8400 10500   N12 0 0 0 2100 4200 

N123 3600 7200 10800 14400 18000   N123 0 0 0 3600 7200 

N1 10700 21400 32100 42800 53500   N1 5000 10000 15000 25700 36400 

N2 12000 24000 36000 48000 60000   N2 5000 10000 15000 20000 25000 

N31 3360 6720 10080 13440 16800   N31 672 1344 2016 2688 3360 

N32 28800 57600 86400 115200 144000   N32 17280 34560 51840 69120 86400 

N3 32160 64320 96480 128640 160800   N3 17952 35904 53856 71808 89760 

N41 11200 22400 33600 44800 56000   N41 1344 2688 4032 5376 6720 

N42 57600 115200 172800 230400 288000   N42 34560 69120 103680 138240 172800 

N4 68800 137600 206400 275200 344000   N4 35904 71808 107712 143616 179520 

N5 666 1332 1998 2664 3330   N5 400 799 1199 1598 1998 

N6 12035 24070 36105 48140 60176   N6 1204 2407 3611 4814 6018 
Wns 

(MWh) 22 44 66 88 110  
Wns 

(MWh) 3 5 8 11 13 

 

tab. 6 Vypočtené hodnoty pro příklad č.2 

Výpočet doby návratnosti investic: 
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graf 2 Nedodaná energie při poruchových stavech v příkladu č.2 
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6.3 Příklad 3 
 
Vlastnosti sítě: 
 
V dalším případě je linka ponechána stejná jako v předchozím případě, s místem sídla pracovníku 

údržby poblíž rozvodny. Linka však bude považována za podstatně více zatíženou a málo poruchovou, 
čili počty manipulací zůstanou stejné jako v předchozím případě. 

 

Zatížení rozvodny  Zatížení odpojova če 

Odběr č. Proud (A) Odběr č. Proud (A)  
Odpojova č 

č 
Proud 

(A) 

O_1 1,5 O_16 0,6  UO_43 2,3 

O_2 1,4 O_17 1,7  UO_44 2,5 

O_3 1,6 O_18 2  UO_42 2,9 

O_4 2,2 O_19 1,8  UO_40 2,6 

O_5 0,9 O_20 1,4  UO_39 3 

O_6 2 O_21 3,2  UO_37 3,2 

O_7 1,9 O_22 3,4  UO_45 1,9 

O_8 1,5 O_23 3,2  UO_36 3,4 

O_9 2,1 O_24 3  UO_35 3,2 

O_10 1,4 O_25 2,6  suma 25 

O_11 1,3 O_26 2,9    

O_12 1,1 O_27 2,3    

O_13 2,2 O_28 2,5    

O_14 2,2 O_29 1,9    

O_15 2,5 O_30 2,7    

Celkové zatížení rozvodny 61    
 

tab. 7 Zatížení rozvodny a zatížení odpojovače pro příklad č. 3  
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Vstupní hodnoty:   Usečník DOO   

Hodinová sazba revizního technika m 700 700 (Kč) 

Čas potřebný pro kontrolu t1 0,5 0,5 (h) 

Čas potřebný pro revizi t2 0,75 0,75 (h) 

Náklady na dopravu d 30 30 (Kč/km) 

Vzdálenost od sídla údržby l 30 30 (km) 

Celkový počet manipulací (provozních i poruchových) n 12 7   

Doba manipulací tp3 0,3 0,1 (h) 

Přibližný počet provozních manipulací n3 4 2   

Cena materiálu n2 3000 1250 (kč) 

Průměrný celkový počet poruch (nutnosti manipulace) za rok  n4 8 5   

Čas potřebný k provedení operace při poruše tp4 0,5 0,1 (h) 

Napětí U 22000 22000 (V) 

Průměrný proud Ius 25 25 (A) 

Vypínací čas (manualní) tvyp 0,083 0,083 (h) 

Přibližný počet manipůlací za rok npr = n3 4 2   

Průměrná nákupní cena el. energie  Cn 2210 2210 (Kč) 

Průměrná prodejní cena el. energie Cp 3150 3150 (Kč) 

Čas výpadku při manipulaci v případě poruchy tvyp por 0,75 0,25 (h) 

Počet manipulací při poruše npor = n4 8 5   

Náklady na opravy a údržbu úsečníku n2 12000 5000 Kč 

Cena přístroje A,B 71300 392000 Kč 

Proudové zatížení rozvodny Iroz 61 61 (A) 

 

tab. 8 Zadané hodnoty pro příkladč č.3 

 

Usečník  DOO 

Období  1. 2. 3. 4. 5.  Období  1. 2. 3. 4. 5. 

N11 1400 2800 4200 5600 7000   N11 1400 2800 4200 5600 7000 

N113 3600 7200 10800 14400 18000   N113 3600 7200 10800 14400 18000 

N12 2100 4200 6300 8400 10500   N12 0 0 0 2100 4200 

N123 3600 7200 10800 14400 18000   N123 0 0 0 3600 7200 

N1 10700 21400 32100 42800 53500   N1 5000 10000 15000 25700 36400 

N2 12000 24000 36000 48000 60000   N2 5000 10000 15000 20000 25000 

N31 3360 6720 10080 13440 16800   N31 672 1344 2016 2688 3360 

N32 28800 57600 86400 115200 144000   N32 17280 34560 51840 69120 86400 

N3 32160 64320 96480 128640 160800   N3 17952 35904 53856 71808 89760 

N41 11200 22400 33600 44800 56000   N41 1344 2688 4032 5376 6720 

N42 57600 115200 172800 230400 288000   N42 34560 69120 103680 138240 172800 

N4 68800 137600 206400 275200 344000   N4 35904 71808 107712 143616 179520 

N5 1189 2378 3568 4757 5946   N5 714 1427 2141 2854 3568 

N6 21491 42983 64474 85965 107456   N6 2149 4298 6447 8597 10746 
Wns 

(MWh) 22 44 66 88 110  
Wns 

(MWh) 3 5 8 11 13 

 

tab. 9 Vypočtené hodnoty pro příklad č.3 
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Výpočet doby návratnosti investic: 
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graf 3 Nedodaná energie při poruchových stavech v příkladu č.3 
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6.4 Příklad 4 
 
 
V posledním případě ponecháme linku v předchozím stavu, tedy výrazně zatíženou s tím rozdílem, 

že budeme předpokládat s mnohem větší poruchovostí i s vyšším počtem provozních manipulací.  
 
 
 

Vstupní hodnoty:   Usečník DOO   

Hodinová sazba revizního technika m 700 700 (Kč) 

Čas potřebný pro kontrolu t1 0,5 0,5 (h) 

Čas potřebný pro revizi t2 0,75 0,75 (h) 

Náklady na dopravu d 30 30 (Kč/km) 

Vzdálenost od sídla údržby l 30 30 (km) 

Celkový počet manipulací (provozních i poruchových) n 30 18   

Doba manipulací tp3 0,3 0,1 (h) 

Přibližný počet provozních manipulací n3 10 6   

Cena materiálu n2 3000 1250 (kč) 

Průměrný celkový počet poruch (nutnosti manipulace) za rok  n4 20 12   

Čas potřebný k provedení operace při poruše tp4 0,5 0,1 (h) 

Napětí U 22000 22000 (V) 

Průměrný proud Ius 25 25 (A) 

Vypínací čas (manualní) tvyp 0,083 0,083 (h) 

Přibližný počet manipůlací za rok npr = n3 10 6   

Průměrná nákupní cena el. energie  Cn 2210 2210 (Kč) 

Průměrná prodejní cena el. energie Cp 3150 3150 (Kč) 

Čas výpadku při manipulaci v případě poruchy tvyp por 0,75 0,25 (h) 

Počet manipulací při poruše 
npor = 
n4 20 12   

Náklady na opravy a údržbu úsečníku n2 12000 5000 Kč 

Cena přístroje A,B 71300 392000 Kč 

Proudové zatížení rozvodny Iroz 61 61 (A) 

 

tab. 10 Zadané hodnoty pro příklad č.4 
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Usečník  DOO 

Období  1. 2. 3. 4. 5.  Období  1. 2. 3. 4. 5. 

N11 1400 2800 4200 5600 7000   N11 1400 2800 4200 5600 7000 

N113 3600 7200 10800 14400 18000   N113 3600 7200 10800 14400 18000 

N12 2100 4200 6300 8400 10500   N12 0 0 0 2100 4200 

N123 3600 7200 10800 14400 18000   N123 0 0 0 3600 7200 

N1 10700 21400 32100 42800 53500   N1 5000 10000 15000 25700 36400 

N2 12000 24000 36000 48000 60000   N2 5000 10000 15000 20000 25000 

N31 8400 16800 25200 33600 42000   N31 1680 3360 5040 6720 8400 

N32 72000 144000 216000 288000 360000   N32 43200 86400 129600 172800 216000 

N3 80400 160800 241200 321600 402000   N3 44880 89760 134640 179520 224400 

N41 28000 56000 84000 112000 140000   N41 3360 6720 10080 13440 16800 

N42 144000 288000 432000 576000 720000   N42 86400 172800 259200 345600 432000 

N4 172000 344000 516000 688000 860000   N4 89760 179520 269280 359040 448800 

N5 2973 5946 8919 11892 14865   N5 1784 3568 5351 7135 8919 

N6 53728 107456 161185 214913 268641   N6 5373 10746 16118 21491 26864 
Wns 

(MWh) 55 110 165 219 274  
Wns 

(MWh) 7 13 20 26 33 

 

tab. 11 Vypočtené hodnoty pro příklad č.4 

 

Výpočet doby návratnosti investic: 
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graf 4 Nedodaná energie při poruchových stavech v příkladu  č.4 
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6.5 Příklad 5 
 
V příkladě pátém předpokládáme skutečnost, že v síti je nasazen recloser. Simulujeme jeho 

náhradu za úsekový odpojovač UO_17, tedy v kmeni vedení. Tento vypínač zde plní funkci 
výkonového vypínače, tedy dokáže vypnout část linky postiženou poruchou. Způsobí, že při výpočtu 
množství nedodané energie při poruše nebudeme uvažovat proudové zatížení rozvodny, jelikož se 
hodnota tohoto proudu snížila o velikost součtu proudových odběrů před recloserem. 

Konfigurace sítě zůstává stejná. 
 
 

Zatížení rozvodny  Zatížení odpojova če  
Odběry p řed 
recloserem 

Odběr 
č. 

Proud 
(A) 

Odběr 
č. 

Proud 
(A)  Odpojova č č Proud (A)   Odběr č. 

Proud 
(A) 

O_1 1,5 O_16 0,6  UO_43 2,3  O_1 1,5 

O_2 1,4 O_17 1,7  UO_44 2,5  O_2 1,4 

O_3 1,6 O_18 2  UO_42 2,9  O_3 1,6 

O_4 2,2 O_19 1,8  UO_40 2,6  O_4 2,2 

O_5 0,9 O_20 1,4  UO_39 3  O_5 0,9 

O_6 2 O_21 3,2  UO_37 3,2  O_6 2 

O_7 1,9 O_22 3,4  UO_45 1,9  O_7 1,9 

O_8 1,5 O_23 3,2  UO_36 3,4  O_8 1,5 

O_9 2,1 O_24 3  UO_35 3,2  O_9 2,1 

O_10 1,4 O_25 2,6  suma 25  O_10 1,4 

O_11 1,3 O_26 2,9     O_11 1,3 

O_12 1,1 O_27 2,3     O_16 0,6 

O_13 2,2 O_28 2,5     O_17 1,7 

O_14 2,2 O_29 1,9     O_18 2 

O_15 2,5 O_30 2,7     O_19 1,8 

Celkové zatížení rozvodny 61     O_20 1,4 

        suma 25,3 

 

tab. 12 Proudové poměry v příkladu č. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diplomová práce                                                                                                                    Marián Uher 

 - 57 -   

Vstupní hodnoty:   Usečník DOO   

Hodinová sazba revizního technika m 700 700 (Kč) 

Čas potřebný pro kontrolu t1 0,5 0,5 (h) 

Čas potřebný pro revizi t2 0,75 0,75 (h) 

Náklady na dopravu d 30 30 (Kč/km) 

Vzdálenost od sídla údržby l 30 30 (km) 

Celkový počet manipulací (provozních i poruchových) n 30 18   

Doba manipulací tp3 0,3 0,1 (h) 

Přibližný počet provozních manipulací n3 10 6   

Cena materiálu n2 3000 1250 (kč) 

Průměrný celkový počet poruch (nutnosti manipulace) za rok  n4 20 12   

Čas potřebný k provedení operace při poruše tp4 0,5 0,1 (h) 

Napětí U 22000 22000 (V) 

Průměrný proud Ius 25 25 (A) 

Vypínací čas (manualní) tvyp 0,083 0,083 (h) 

Přibližný počet manipůlací za rok npr = n3 10 6   

Průměrná nákupní cena el. energie  Cn 2210 2210 (Kč) 

Průměrná prodejní cena el. energie Cp 3150 3150 (Kč) 

Čas výpadku při manipulaci v případě poruchy tvyp por 0,75 0,25 (h) 

Počet manipulací při poruše npor = n4 20 12   

Náklady na opravy a údržbu úsečníku n2 12000 5000 Kč 

Cena přístroje A,B 71300 392000 Kč 

Proudové zatížení rozvodny Iroz 36 36 (A) 

 

tab. 13 Zadané hodnoty pro příklad č.5 

 

Usečník  DOO 

Období  1. 2. 3. 4. 5.  Období  1. 2. 3. 4. 5. 

N11 1400 2800 4200 5600 7000   N11 1400 2800 4200 5600 7000 

N113 3600 7200 10800 14400 18000   N113 3600 7200 10800 14400 18000 

N12 2100 4200 6300 8400 10500   N12 0 0 0 2100 4200 

N123 3600 7200 10800 14400 18000   N123 0 0 0 3600 7200 

N1 10700 21400 32100 42800 53500   N1 5000 10000 15000 25700 36400 

N2 12000 24000 36000 48000 60000   N2 5000 10000 15000 20000 25000 

N31 8400 16800 25200 33600 42000   N31 1680 3360 5040 6720 8400 

N32 72000 144000 216000 288000 360000   N32 43200 86400 129600 172800 216000 

N3 80400 160800 241200 321600 402000   N3 44880 89760 134640 179520 224400 

N41 28000 56000 84000 112000 140000   N41 3360 6720 10080 13440 16800 

N42 144000 288000 432000 576000 720000   N42 86400 172800 259200 345600 432000 

N4 172000 344000 516000 688000 860000   N4 89760 179520 269280 359040 448800 

N5 2973 5946 8919 11892 14865   N5 1784 3568 5351 7135 8919 

N6 53728 107456 161185 214913 268641   N6 5373 10746 16118 21491 26864 
Wns 

(MWh) 17 34 50 67 84  
Wns 

(MWh) 2 4 6 8 10 

 

tab. 14 Vypočtené hodnoty pro příklad č.5 
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Výpočet doby návratnosti investic: 
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graf 5 Nedodaná energie při poruchových stavech v příkladu č.5 
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Popis metody: 
 
Použitá metoda vychází z metody zjednodušeného výpočtu efektivnosti nasazení dálkově 

ovládaných prvků. Zjednodušená je proto, že zde nezahrnujeme všechna kritéria, podle kterých se řídí 
striktní výpočty náhrady úsečníků dálkově ovládanými prvky. Nemůžeme brát ekonomickou 
návratnost investic jako jediné kritérium, neboť ostatní kritéria jsou pro spolehlivou dodávku 
elektrické energie v jistých případech důležitější. 

Výše použitou metodou jsme nechtěli dokázat, které prvky v síti je vhodné nahradit dálkově 
ovládanými, nýbrž zde byl nahrazen konkrétní úsekový odpojovač dálkově ovládaným odpínačem, a 
bylo sledováno, jak se budou měnit výsedné zkoumané hodnoty, při změnách poměrů v síti. 

Zkoumány byly hodnoty ztrát za dopravu k úsečníkům, ztrát za revize, kontrolu a údržbu zařízení, 
ztráty za nedodanou energii při manipulacích provozních i poruchových, a nedodanou energii při 
poruše.  

Zadané hodnoty jsou zvoleny tak, aby přibližovaly příkladové ukázky skutečným stavům. Ceny 
přístrojů, náklady na dopravu, sazba revizního technika je převzata z literatury, kterou uvedla firma 
ČEZ. Hodnoty manipulací byly zvoleny tak, jak je předkládají zkušenosti pracovníků dispečinku. 
Tedy počet celkových manipulací (poruchových i provozních) na dálkově ovládaném prvku odpovídá 
přibližně 60 % manipulací na klasickém úsekovém odpojovači. Poměr počtu manipulací provozních, 
ku počtu manipulací poruchových je přibližně 1:3.  

V tabulkách vypočtených hodnot je možné vidět nulové položky nákladů na revize, a dopravy při 
revizích. Toto je způsobeno tím, že výrobce dálkově ovládaných odpínačů zaručuje, že tyto prvky 
pracují po dobu 12 let bez nutnosti revize.  

Doba návratnosti investic je počítána jako podíl rozdílu pořizovacích nákladů mezi klasickým a 
dálkově ovládaným odpínačem, a rozdílu jejich nákladů na provoz jednoho roku. 

Tabulky vypočtených hodnot jsou rozdělěny do pěti období po čtyřech letech. Takto bylo dosaženo 
výsledků za 20 let provozu zařízení. Toto je doba, na kterou je projektována většina zařízení 
v silnoproudé elektroenergetice. Je to polovina doby životnosti zařízení, která se udává 40 let. 
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7 Závěrečné zhodnocení  
 

    Roky 4 8 12 16 20 

Přiklad  Úsečník Wns 
(MWh) 22 44 66 88 110 

1 DOO Wns 
(MWh) 

3 5 8 11 13 

 Rozdíl (MWh) 19 39 58 77 97 

Přiklad  Úsečník Wns 
(MWh) 22 44 66 88 110 

2 DOO Wns 
(MWh) 

3 5 8 11 13 

 Rozdíl (MWh) 19 39 58 77 97 

Přiklad  Úsečník Wns 
(MWh) 22 44 66 88 110 

3 DOO Wns 
(MWh) 

3 5 8 11 13 

 Rozdíl (MWh) 19 39 58 77 97 

Přiklad  Úsečník Wns 
(MWh) 

55 110 165 219 274 

4 DOO Wns 
(MWh) 7 13 20 26 33 

 Rozdíl (MWh) 48 97 145 193 241 

Přiklad  Úsečník Wns 
(MWh) 

17 34 50 67 84 

5 DOO Wns 
(MWh) 2 4 6 8 10 

 Rozdíl (MWh) 15 30 44 59 74 

 

tab. 15 Ušetřená energie při poruchových stavech v příkladech 1 - 5 
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 graf 6 Ušetřená energie při poruchových stavech použitím DOO v příkladech 1-5 
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graf 7 Doba návratnosti vynaložených investic 
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graf 8 Celkové náklady za 20 let při použití klasického úsečníku a DOO 
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Z výše uvedených grafů a tabulek je patrno, že při náhradě klasického úsečníku dálkově ovládaným 
prvkem musí být zohledněno mnoho kritérií. Jak je psáno v popisu metody, v tomto případě 
zohledňujeme jen některá kritéria, která jsou nutná zohlednit pro tuto zjednodušenou metodu 
efektivnosti nasazení dálkově ovládaných prvků. 

Z výsledků je patrno, jak každé z kritérií přímo ovlivňuje ekonomickou efektivnost, jelikož je celá 
metoda demonstrována pouze na jednom úsečníku. Výhodou těchto výpočtů je fakt, že je možné 
přesně pozorovat změny ve výpočtech při jakékoliv změně v síti. 

Například je zde vidět, že pouhým přesunem sídla pracovníků údržby (v našem případě o 27 km)  
nezkvalitňujeme dodávku elektrické energie (metoda nepočítá s rychlostí dojezdu na místo při změně 
vzdálenosti, ale pouze s paušální dobou vypínacích procesů), ale markantně vzrostou náklady na 
dopravu, a tím se razantně zkracuje doba návratnosti vynaložených investic z 35,1 let na 18,1 let tedy 
celkem cca na polovinu. Náklady na manipulace zůstávají stejné, stejně jako energie nedodaná do 
zdravé části sítě při poruchových stavech.  

V příkladě třetím, kdy je zvětšeno zatížení místa úsečníku o 10A je možno pozorovat, že vzrostly 
náklady na manipulace (provozní i poruchové), ostatní náklady zůstaly stejné. Jelikož je doba 
návratnosti investic počítána z vynaložených nákladů, klesla tudíž z 18,1 let na 16,1 let. Nedodaná 
energie do sítě zůstává na stejné hodnotě, protože se zatížením za odpojovačem stejným způsobem 
vzrostlo i zatížení z rozvodny. To znamená že jejich rozdíl, z nehož se tyto ztráty počítají, zůstává také 
stejný. 

Nasazení dálkově ovládaného prvku ve čtvrtém příkladu vykazuje, společně s pátým příkladem, 
nejkratší dobu návratnosti investic. To znamená, že vzrostly náklady na provoz. Je to způsobeno 
značným nárůstem celkových manipulací. Jejich počet se zvýšil z 12 celkových manipulací na 30. 
Narostly tak náklady za nedodanou energi při manipulacích, náklady na dopravu, jelikož musí ke 
každé manipulaci vyjíždět obsluha. V grafu 6 je vidět, že v tomto příkladu je největší úspora energie 
nedodané do sítě v případě poruch a to přibližně 241 MWh za období 20 let. 

V příkladě pátém je v síti předpokládán recloser. Jelikož ten umí vypnout zkratové proudy, mění 
nám tudíž ztráty nedodané energie do zdravé části sítě, protože nemusíme při zkratu vypnout celou 
rozvodnu, ale pouze její část za recloserem. Doba návratnosti investic vynaložených na DOÚ zůstává 
shodná jako v příkladě čtvrtém (bez recloseru), jelikož náklady na jeho provoz zůstávají rovněž 
shodné. Ve výpočtech neuvažujeme náklady na provoz recloseru, jelikož počítáme dobu návratnosti 
pouze dálkově ovládaného úsekového odpínače. 

Metodou byly předvedeny vlivy vlastností sítě na ekonomickou efektivnost nasazení dálkově 
ovládaných prvků v sítích vn. Je patrné, že nasazením jednoho prvku vystaveného odlišnými 
okolnostmi, lze získat diametrálně se lišící výsledky. Z toho vyplývá, že při výpočtech nasazování 
dálkově ovládaných prvků je nutno zohlednit všechna kritéria která by mohla výsledek ovlivňovat.  

Přínosem této diplomové práce je možnost použití a dálšího rozvoje této metodiky, která umožňuje 
číselně stanovit výhody nasazování dálkově ovládaných prvků v distribučních sítích vn jako náhrad za 
klasické úsekové odpojovače. Užitím této metody a celého pohledu na takto řešenou problematiku, by 
mohlo vést k ještě lepšímu zkvalitění dodávky elektrické energie a k celkovému zdokonalení 
distribučních sítí. Trend inovací distribučních sítí postupuje neustále kupředu, a nové a zajímavé 
moderní prvky a technologie jistě patří zájímavá témata v oblasti elektroenergetiky. Proto by bylo 
vhodné se i nadále zabývat použitím této metody výpočtu efektivnosti nasazení dálkově ovládaných 
prvků v distribučních sítích vn. 
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Příloha A: Příkladová síť 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


