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Anotace 
  

V diplomové práci se zabývám návrhem modernizace stávající elektrické výzbroje 

v rozvodnách 110 kV a 22 kV v transformovně R8/III – Hulváky (OS_E803). Po úvodním 

seznámení s řešenou problematikou je provedena analýza stávajícího zařízení z hlediska 

funkčnosti a je provedeno zhodnocení stávajícího stavu. Dalším krokem je návrh varianty 

elektrické výzbroje, při kterém jsem postupoval v souladu s vnitropodnikovými 

metodikami společnosti ČEZ Distribuce, a.s. V další kapitole je proveden odhad potřebné 

doby a postupu činností, které souvisejí s modernizaci stávajícího zařízení. V závěru jsou 

shrnuty a zhodnoceny přínosy navrženého řešení. 

 
Klíčová slova: rozvodna, přípojnice, vypínač, odpojovač, analýza, harmonogram 

činností, modernizace technologie, dispečerské řízení 

 

 

 

 

 

Summary 
 

In my thesis proposal for upgrading the existing electrical equipment in substations 

of 110 kV and 22 kV substations R8/III - Hulváky (OS_E803). After the initial 

introduction to the issues addressed by the analysis of the current facility in terms of 

functionality and an assessment of the current situation. The next step is to design 

variations of electrical equipment, in which I acted in accordance with the methodology in-

house distribution company CEZ, as In the next chapter estimated the necessary time and 

progress of activities related to modernization of existing equipment. The conclusion is 

summarized and evaluated the benefits of proposed solutions. 

 
Keywords:  Switching station, busbar, switch, disconnecting switch, analysis,  
   schedule of activities, upgrading technology, dispatching control 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 
České zkratky: 

AEA pole rozvodny vvn – 110 kV 

AVA pole rozvodny vn – 22 kV 

AVB pole rozvodny vn – 6 kV 

ČSN česká státní norma 

DS distribuční soustava 

DSO interní označení ČEZ Distribuce 

ETB Elektrárna Třebovice 

FV omezovač (svodič) přepětí – ve schématu 

HRS hlavní rozvaděč světla 

LDS Lokální distribuční soustava – samostatná část elektroenergetické sítě 

MPP místní provozní předpisy 

ND náhradní díly 

NN nízké napětí – elektrická síť o napětí 50 – 1000 V (střídavá) 

NP nadzemní podlaži 

OS operační systém 

PD projektová dokumentace 

PDx podélné dělení (x- pořadové číslo) 

PNE podniková norma energetiky – vnitřní norma společnosti ČEZ 

PSP příčný spínač přípojnic 

PTN přístrojový transformátor napětí - obecně 

PTP přístrojový transformátor proudu - obecně 

Q1 přípojnicový odpojovač pro systém W1 - nové označení 

Q2 přípojnicový odpojovač pro systém W2 - nové označení 

QA přípojnicový odpojovač pro systém A - původní označení 

QB přípojnicový odpojovač pro systém B - původní označení 

QU vývodového odpojovače (QV) vybavený uzemňovacími noži 

Q6 vývodový odpojovač - nové označení 

QE6 uzemňovací može od vývodového odpojovače Q6 

QM výkonový vypínač vn i vvn 

QV vývodový odpojovač 



 

RE reaktor 

REZ rezerva 

Rx/y označení rozvodny (R), bývalý závod (x), pořadové číslo římsky (y), např. R8/III 

ŘPÚ řád preventivní údržby 

ŘSS řídicí systém stanice 

SJZ systém jednotného značení 

SP spínač přípojnic 

SPP spínač pomocné přípojnice 

T výkonový transformátor 

TA přístrojový transformátor proudu – ve schématu 

TL tlumivka 

TR transformovna 

TV přístrojový transformátor napětí – ve schématu 

TW kombinovaný přístrojový transformátor proudu i napětí – ve schématu 

US ukazatel stavu 

VN vysoké napětí – elektrická síť o napětí 1 – 52 kV (střídavá) 

VTK vzduchový turbokompresor 

VVN velmi vysoké napětí – elektrická síť o napětí 52 – 300 kV (střídavá) 

 

 

 

Cizojazyčné zkratky: 

AC Alternating Current 

AIS Air Insulated Switchboard 

DC Direct Current 

DWG DraWinG - formát souborů programu AutoCAD 

GIS Gas Insulated Switchboard 

GPS Global Position Systém 

HIS Hybrid Insulation Switchboard 

LAN Local Area Network 

LCD Liquid Crystal Display 

PC Personal computer 

TN-C Terra neutral - combined 
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1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY, CÍL PRÁCE 

V současnosti si již nelze představit průmyslovou výrobu bez strojů a zařízení, které 

pro svůj chod využívají, kromě jiných, také elektrickou energii. Takovým příkladem jsou 

i výrobní společnosti, které působí v Ostravě, v městských částech Vítkovice a Hulváky. 

K největším společnostem patří Vítkovice Heavy Machinery, Evraz Vítkovice Steel, 

Válcovna trub Třinec a řada dalších desítek menších či větších firem a společností.  

K rozvodu elektrické energie pro tyto podnikatelské subjekty slouží lokální 

distribuční soustava Energetiky Vítkovice (LDS EV). Tato soustava v současnosti zahrnuje 

celkem 60 rozvoden, z toho je 35 rozvoden v majetku cizích vlastníků a dalších 

25 rozvoden je v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., která rovněž zajišťuje 

dispečerské řízení této elektroenergetické soustavy. Většina z těchto posledně 

jmenovaných 25 rozvoden je vzhledem ke svému fyzickému stáří, zvyšující se četnosti 

poruch a nedostatku náhradních dílů, považována za morálně a technicky zastaralé. Mezi 

tyto elektrické stanice se řadí i transformovna OS_E803 (dále R8/III), která se nachází 

v Ostravě – Hulvákách, a která je v provozu od roku 1964. 

Cílem této diplomové práce je navrhnout vhodnou variantu pro modernizaci 

stávajícího zastaralého přístrojového vybavení rozvoden R 110 kV a R 22 kV 

v transformovně R8/III. Nově navržená technologie musí umožnit aplikaci prvků přímého 

dispečerského řízení a dálkové diagnostiky provozních i poruchových stavů. V rámci 

modernizace a unifikace rozvodné sítě má být realizován přechod ze sítě 6 kV 

na napěťovou hladinu 22 kV. Nově instalované elektrické zařízení musí vyhovovat 

současným požadavkům z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a ekonomického provozu. 

V diplomové práci se zabývám analýzou stávajícího stavu provozované technologie, 

rozborem nedostatků a návrhem nové elektrické výzbroje, splňující požadavky 

vnitropodnikových metodik, které ve společnosti ČEZ Distribuce, a.s. stanoví 

technologické standardy, podle kterých se má provádět výběr technologie 

pro rekonstrukce, rozšiřování nebo výstavbu nových rozvoden.   

Součástí návrhu je stanovení harmonogramu a odhad časové náročnosti jednotlivých 

činností v rámci modernizace. V závěru jsou zhodnoceny přednosti navrženého řešení a 

je nastíněno téma, kterým by mohla tato práce dále pokračovat. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PROVOZOVANÉ 

TECHNOLOGIE 

V této kapitole se věnuji dispozičnímu a funkčnímu popisu vybraných hlavních částí 

transformovny R8/III, které mají souvislost s předmětem návrhu modernizace elektrické 

výzbroje v rozvodnách R 110 kV a R 22 kV. V další části je proveden rozbor hlavních 

nedostatků stávající technologie a závěrečné zhodnocení na základě zjištěných skutečností. 

2.1 Rozdělení transformovny R8/III na hlavní části 

 Pro účely analýzy byla provedena dekompozici hlavních částí elektrické stanice 

na jednotlivé části (subsystémy). Schéma hlavních částí a jejich vzájemné vazby jsou 

znázorněny na obrázku 1 [1]. 

 

A – zařízení hlavního silového rozvodu 

• rozvodny - 110 kV, 22 kV, 6 kV 

• transformátory – T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T11, T12, T13, T14 

• usměrňovače – ATNP1, ATNP2 

• kompenzační zařízení - kompenzační tlumivky TL1, TL2, TL3. 

 

B – společná (pomocná) zařízení 

• vlastní spotřeba - 500 V, 400 V 

• akubaterie – B1 (GBU1), B2 (GBU2) 

• kompresorovna 

 

C – řídící a zabezpečovací obvody 

• rozvaděče vlastní spotřeby – 500 V, 400 V 

• zdroje ovládacího napětí – 220 V DC, 24 V DC 

• dozorna (velín) – manipulační rozvaděč DM, rozvaděč ochran DO, rozvaděč 

střídavý – DMst, rozvaděč stejnosměrný DMss, rozvaděč měření - DE  
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Obrázek 1 - Blokové schéma vazeb mezi hlavními částmi elektrické stanice [1] 
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2.2 Základní technické a identifikační údaje transformovny R8/III 

2.2.1 Začlenění transformovny R8/III do distribuční soustavy 

Začlenění do DS ČEZ Distribuce - 110 kV 

Transformovna R8/III je zařazena do kategorie uzlových transformoven, je napájena 

dvěma nadzemními vedeními V653 a V654 z nadřazené elektrárny Třebovice (ETB). 

Každé z těchto vedení má napětí 110 kV. Schéma začlenění do sítě 110 kV je v příloze 1.  

 

Začlenění do LDS Energetiky Vítkovice (LDS EV) 

Transformovna R8/III je, spolu s transformovnami R8/II a R8/IV, jednou ze tří 

vstupních uzlových elektrických stanic pro lokální distribuční soustavu Energetiky 

Vítkovice (LDS EV). Účelem transformovny R8/III je přeměna vstupního napětí 110 kV 

na napětí 22 kV a 6 kV, kterými jsou napájeny podružné rozvodny v tzv. Horní oblasti 

areálu Vítkovice. Schéma začlenění do LDS EV je v příloze 2.  

2.2.2 Lokalizace a popis objektu transformovny R8/III 

Lokalizace objektu transformovny 

Transformovna OS_E803 (dále jen R8/III), se nachází v městské části Ostrava – 

Hulváky, na ulici Varšavská na parcele č. 2767, která náleží do správy katastrálního úřadu 

713970 Zábřeh – Hulváky. GPS souřadnice objektu jsou: 49°49'14.06"N; 18°14'16.3"E. 

 

Popis objektu transformovny 

Transformovna a je řešena jako samostatně stojící, čtyřpodlažní zděná stavba, 

nacházející se v oploceném areálu. Svou místopisnou polohou je zařazena do tzv. Horní 

oblasti Vítkovic. Objekt transformovny R8/III byl vybudován v roce 1964 a vzhledem ke 

vzrůstu spotřeby v oblasti tehdejšího Závodu 2 společnosti VÍTKOVICE, došlo v roce 

1970 k přístavbě původního objektu transformovny R8/III. Tímto krokem došlo k rozšíření 

stávající rozvodny R 22 kV (kobky č. 24–47) a rozvodny R 110 kV (pole 6–8, rezerva 

2 pole). Zároveň byly vybudovány stanoviště pro transformátory T6, T7, reaktor RE1 

a tlumivku TL3. [2] 
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2.2.3 Základní elektrotechnické parametry 

 

Použité napěťové soustavy 

Výkonová:  3+PE, AC-50 Hz, 110 kV, TT(r) 

   3+PE, AC-50 Hz, 22 kV, IT 

3+PE, AC-50 Hz, 6 kV, IT 

   3+PE, AC-50 Hz, 500 V, IT 

   3+PEN, AC-50 Hz, 400 V, TN-C 

 

Ovládací:  1+PEN, AC-50 Hz, 230 V, TN-C-S 

   2+PE, DC, 220 V, IT 

   2+PE, DC, 24 V, IT (SELV) 

 

Ochrana před úrazem el. proudem   

• v síti TT a IT zemněním 

• v síti TN automatickým odpojením od zdroje 

 

Zkratová odolnost rozvoden 

Výpočet zkratové odolnosti rozvoden dle tabulky 1 je stanoven dle výpočtů, které 

byly provedeny firmou Elektromont Brno v období 7/2010: [2] 

 

Tabulka 1 - Zkratová odolnost rozvoden R 6 kV, R 22 kV a R 110 kV [2] 

Rozvodna Zkratový výkon Zkratový proud 

R 6 kV 160 MVA 38 kA 

R 22 kV 475 MVA 16* / 20 kA 

R 110 kV 3500 MVA 19 kA 

(*) - část R 22 kV – kobky č. 1 - 22 
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2.2.4 Dispoziční uspořádání vnitřních prostorů 

Přehled dispozičního uspořádání místností a technologických prostorů v objektu 

R8/III podle podlaží a výškové úrovně je uveden v tabulce 2. [2] 

Tabulka 2 - Dispozice vnitřních prostorů trafostanice R8/III [2] 

UMÍSTĚNÍ VÝŠKOVÁ 
NÁZEV PROSTORU 

PODLAŽÍ NÁZEV ÚROVEŇ 

1. PP Suterén -2,56 m 

hlavní kabelový prostor  

kabelový energokanál pod rozvodnou R 110 kV 

vstup do energokanálu P6.1 - Linde Technoplyny + P6.2 – „slepý“ 

elektrokotelna 

1. NP Přízemí 

+0,00 m 

rozvodna R 110 kV + vstup do energokanálu EK – Kvarto 3,5 

vývodový prostor R 6 kV 

elektrodílna - sklad materiálu, montážní sachta 

kompresorová stanice 

kabelové stoupačky NN a VN 

šatna, sprcha, WC 

+0,90 m 

vodní hospodářství - přečerpávací stanice  

olejové hospodářství pro transformátory T3, T5 

transformátory T1, T2, T3, T4, T5, T11, T12, T13, T14 

+0,97 m 

olejové hospodářství pro transformátory T6, T7 

transformátory T6, T7 

reaktor RE1 

tlumivky TL1, TL2 

2. NP 1. patro 

+3,40 m 

rozvodna R 6 kV 

kabelové stoupačky NN a VN 

šatna a sociální zařízení 

+4,46 m 
akumulátorovna 

rozvodna vlastní spotřeby 500/400 V 

+4,93 m vstup na revizní lávku 110 kV (lávka +5,14 m) 

3. NP 2. patro 
+8,67 m 

úklidová místnost č. 204 

technická místnost č. 205 

kabelový prostor pod velínem 

WC 

+8,84 m vývodový prostor R 22 kV 

4. NP 3. patro 

+11,90 m 
dozorna (velín), místnost ochran a elektroměrů 

sprcha 

+13,09 m 
rozvodna R 22 kV 

WC 
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2.3 Funkční popis 

2.3.1 Dispozice prostoru

Stávající rozvodna R 110 kV je umíst

pro údržbu pohonů přípojnicových odpojova

po schodišti na úrovni +4,93 m. Samotná revizní láv

se nachází ve výšce +5,14 m

2.3.2 Napájení rozvodny R 110 kV

Napájecí přívody z

provedeny dvěma nadzemními

(Obrázek 2), v celkové délce vedení 3,103 km

Ukončení těchto vedení

z vnější strany rozvodny 

připojeny bleskojistky s 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 
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ní popis stávající technologie rozvodny 

Dispozice prostoru rozvodny R 110 kV 

Stávající rozvodna R 110 kV je umístěna v 1. NP na úrovni +0,0 m.

přípojnicových odpojovačů v R 110 kV je př

schodišti na úrovni +4,93 m. Samotná revizní lávka v prostoru rozvodny R

+5,14 m nad podlahou [2]. 

Napájení rozvodny R 110 kV 

y z elektrárny Třebovice (ETB), patřící spole

nadzemními vedeními o napětí 110 kV, označenými V653 a 

celkové délce vedení 3,103 km a vodiči AlFe 185 mm

vedení je provedeno pomocí závěsných izolátorů, 

rozvodny R 110 kV. Na vedení V653 a V654 jsou před záv

 počítadly působení ve střední fázi [2]. 

 

Obrázek 2 - Přívodní napájecí vedení 110 kV - V653 a V654

rozvodně R8/III - Hulváky
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 R 110 kV 

NP na úrovni +0,0 m. Revizní lávka 

R 110 kV je přístupná přes 2. NP 

prostoru rozvodny R 110 kV 

ící společnosti Dalkia, jsou 

označenými V653 a V654 

i AlFe 185 mm2 a AlFe 240 mm2. 

, které jsou upevněny 

řed závěsnými izolátory 

V653 a V654 
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2.3.3 Vnitřní uspořádání rozvodny R 110 kV

Jedná se o rozvodnu se dv

Vnitřní prostor rozvodny R 110 kV

v objektu transformovny R8/III. Použité elektrické p

do venkovního prostředí, odolávající pov

Přívodní vodiče 

do vnitřního prostoru rozvodny R 110 kV 

vybavené i uzemňovacími noži. Vývodové

spojeny s přístrojovými 

pokračují na maloolejové vypína

QA a QB na příslušný systém A a 

Výkonové transformátory T1, T2 (31,5 MVA) a T6, T7 (40 MVA) jsou napáje

příslušných polí přes kondenzátorové pr

 

Obrázek 3 - Rozvodna R 110 kV 

Bc. Václav Besta: Projekt modernizace technologie 110/22/6 kV v rozvodn

řádání rozvodny R 110 kV 

Jedná se o rozvodnu se dvěma systémy přípojnic 110 kV, které jsou ozna

ní prostor rozvodny R 110 kV (Obrázek 3) je stavebně oddělen od

objektu transformovny R8/III. Použité elektrické přístroje jsou v

ředí, odolávající povětrnostním vlivům. [2] 

če obou vedení jsou přivedeny přes kondenzátorové pr

rozvodny R 110 kV na vývodové odpojovače QV

ovacími noži. Vývodové odpojovače QV jsou tr

ými transformátory napětí (PTN) a proudu (PT

na maloolejové vypínače QM typu VMM110 a přes přípojnicov

íslušný systém A a B. [2]  

Výkonové transformátory T1, T2 (31,5 MVA) a T6, T7 (40 MVA) jsou napáje

es kondenzátorové průchodky, které jsou zavedeny

Rozvodna R 110 kV – vlevo pole 5 (bleskojistky), vpravo pole 1 (T2)

rozvodně R8/III - Hulváky
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, které jsou označeny A a B. 

ělen od ostatních místností 

ístroje jsou v provedení 

es kondenzátorové průchodky 

QV typu ODTVU110, 

trubkovými Al vodiči 

(PTP). Odtud pak vodiče 

řípojnicové odpojovače 

Výkonové transformátory T1, T2 (31,5 MVA) a T6, T7 (40 MVA) jsou napájeny z 

zavedeny do trafokomor. [2] 

vlevo pole 5 (bleskojistky), vpravo pole 1 (T2) 
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V rozvodně 110 kV jsou připojeny samostatně 3 ks bleskojistek přes přípojnicový 

odpojovač QA na přípojnici A a 3 ks bleskojistek přes přípojnicový odpojovač QB 

na přípojnici B. Bleskojistky mají počítadla působení ve všech fázích. 

Příčný spínač přípojnic spíná přípojnici A s přípojnicí B a používá se při převádění 

přívodních napájecích vedení a výkonových transformátorů ze systému A na systém B 

a naopak, bez přerušení. [2] 

2.3.4 Seznam odběrných míst v rozvodně R 110 kV 

V tabulce 3 jsou uvedena odběrná místa, která jsou napájena z jednotlivých kobek 

stávající rozvodny R 110 kV. 

Tabulka 3 – Seznam odběrných míst v R 110 kV [2] 

Číslo pole Název odběrného místa 

1 T2  (31,5 MVA) 

2 Přívod V653 

3 Přívod V654 

4 T1 (31,5 MVA) 

5 Spínač přípojnic 

6 Bleskojistky 

7 T6 (40 MVA) 

8 T7 (40 MVA) 

 

Jednopólové přehledové schéma  

 Jednopóĺové schéma stávající rozvodny R 110 kV je uvedeno v příloze 3. 

 

Blokování přístrojů v rozvodně R 110 kV 

 Blokování přístrojů proti vadné manipulaci je v polích 1, 2, 3, 4 provedeno 

pravítkovým systémem (elektricky + mechanicky), v polích 5, 6, 8 je provedeno systémem 

BLOKOR (elektricky + pneumaticky). U vypínačů 110 kV jsou použita relé P5, která 

blokují zapnutí vypínače, je-li přípojnicový odpojovač A nebo B ve svém poli 

v  mezipoloze. Přístroje v poli 6 nejsou blokovány. [2] 



Bc. Václav Besta: Projekt modernizace technologie 110/22/6 kV v rozvodně R8/III - Hulváky

 

2011 10 

2.4 Funkční popis stávající technologie rozvodny R 22 kV 

2.4.1 Dispozice prostoru rozvodny R 22 kV 

Stávající rozvodna R 22 kV je umístěna, vzhledem ke své kobkové koncepci, 

ve dvou podlažích. Kobky s ovládacími skříněmi, hlavními přípojnicemi, vypínači 

a přípojnicovými odpojovači, měřícími PTP, se nacházejí ve 4. NP na úrovni +13,09 m. 

Vývodový prostor, který obsahuje koncovky kabelových vedení, vývodové odpojovače 

s uzemňovacími noži, měřící PTN, součtové transformátory pro zemní ochrany, vzduchové 

zásobníky 500 l, se nachází ve 3. NP na úrovni +8,84 m [2]. 

2.4.2 Napájení rozvodny R 22 kV 

Napájecí přívody pro jednotlivé sekce jsou provedeny plochými přípojnicemi ze čtyř 

výkonových transformátorů 110/22 kV, T1, T2 (31,5 MVA), nacházejících 

se v trafokomorách v 1.NP na úrovni +0,90 m a T6, T7 (40 MVA), umístěných 

v trafokomorách na úrovni + 0,97 m. [2]  

2.4.3 Vnitřní uspořádání rozvodny R 22 kV 

Je to rozvodna krytá, kobkového provedení, jednořadá, se dvěma systémy přípojnic 

22 kV, které jsou podélně rozděleny pomocí přípojnicových odpojovačů do čtyř sekcí. 

• Sekce 1: systém přípojnic A1 – B1 / pomocná přípojnice P1-2 

• Sekce 2: systém přípojnic A2 – B2 / pomocná přípojnice P1-2 

• Sekce 3: systém přípojnic A3 – B3 / pomocná přípojnice P3 

• Sekce 4: systém přípojnic A4 – B4 / pomocná přípojnice P4 

 

Mezi tzv. starou částí (kobky č. 1 – 22) a tzv. novou částí (kobky č. 23 – 47), je mezi 

tyto části, do kobek č. 22, 23 a 24, zabudován reaktor RE1 (30,5 MVA). Tento reaktor lze 

připojit mezi sekce A2 a A3 nebo mezi sekce B2 a B3. [2] 
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 Aby bylo možno p

bez přerušení, jsou zde zabudovány p

• Systém přípojnic 

• Systém přípojnic 

• Systém přípojnic 

• Systém přípojnic 

 

Vnitřní prostor rozvodny R 22 kV

místností v objektu transformovny R8/III.
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bylo možno převádět provozované zařízení ze systému 

erušení, jsou zde zabudovány příčné spínače přípojnic a to: 

řípojnic A1 – B1 / příčný spínač (SP) v kobce č. 3

řípojnic A2 – B2 / příčný spínač (SP) v kobce č. 3

řípojnic A3 – B3 / příčný spínač (SP) v kobce č. 34

řípojnic A4 – B4 / příčný spínač (SP) v kobce č. 43

ní prostor rozvodny R 22 kV (Obrázek 4) je stavebně odd

objektu transformovny R8/III. [2] 

Obrázek 4 - Rozvodna R 22 kV 

rozvodně R8/III - Hulváky
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ízení ze systému Ax na Bx a naopak 

3 

3 

34 

43 

ě oddělen od ostatních 
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2.4.4 Seznam odběrných míst v rozvodně R 22 kV 

V tabulce 4 jsou uvedena odběrná místa, která jsou napájena z jednotlivých kobek 

stávající rozvodny R 22 kV. 

Tabulka 4 – Seznam odběrných míst v R 22 kV [2] 

Číslo kobky Název odběrného místa Číslo kobky Název odběrného místa 

1 T4 (16 MVA) 24 Reaktor 

2 Měření 25 Měření 

3 Spínač přípojnic A1 - B1 26 R2/XI, kabely 1+2 

4 T3 (16 MVA) 27 R2/XI, kabely 3+4 

5 T14 (400 kVA) 28 T6 (40 MVA) 

6 REZ 29 REZ 

7 R2/I, kabely 3+4 30 REZ 

8 REZ 31 R2/X, kabel WH1A+WH1B 

9 T2 (31,5 MVA) 32 Spínač pomocné přípojnice 

10 Spínač pomocné přípojnice 33 Bleskojistky 

11 REZ 34 Spínač přípojnic A3-B3 

12 REZ 35 Podélný spínač přípojnic 

A1-B1/A2-B2 Podélné dělení A3-B3/A4-B4 Podélné dělení 

13 REZ 36 Příčný spínač přípojnic 

14 REZ 37 REZ 

15 REZ 38 T7 (40 MVA) 

16 REZ 39 Měření 

17 T5 (16 MVA) 40 R2/XI, kabely 5+6 

18 R2/I, kabely 7+8 41 R2/XI, kabely 7+8 

19 R2/I, kabely 5+6 42 Spínač pomocné přípojnice 

20 REZ 43 Spínač přípojnic A4-B4 

21 T1 (31,5 MVA) 44 REZ 

22 Reaktor 45 REZ 

A2-B2/A3-B3 Podélné dělení 46 REZ 

23 Podélný spínač přípojnic 47 REZ 

 

Jednopólové přehledové schéma  

 Jednopóĺové schéma stávající rozvodny R 22 kV je uvedeno v příloze 4. 

Blokování přístrojů v rozvodně R 22 kV 

 Kobky 1 - 21 jsou vybaveny ovládacími skříněmi RVS s mechanickým pravítkovým 

blokováním. Kobky 22 – 47 jsou vybaveny ovládací skříní se systémem „BLOKOR“. [2]
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2.5 Funkční popis stávající technologie rozvodny R 6 kV 

2.5.1 Umístění rozvodny R 6 kV 

Stávající rozvodna R 6 kV je umístěna, vzhledem ke své kobkové koncepci, ve dvou 

podlažích. Kobky s ovládacími skříněmi, hlavními přípojnicemi, vypínači 

a přípojnicovými odpojovači, PTP, se nacházejí ve 2. NP na úrovni +3,40 m. Vývodový 

prostor, který obsahuje koncovky kabelových vedení, vývodové odpojovače 

s uzemňovacími noži, PTN, součtové transformátory pro zemní ochrany, vzduchové 

zásobníky 500 l, se nachází v 1. NP na úrovni +0,00 m [2]. 

2.5.2 Napájení rozvodny R 6 kV 

Napájecí přívody pro jednotlivé sekce jsou provedeny plochými vodiči ze tří 

výkonových transformátorů 22/6 kV, T3, T4 a T5 (každý o výkonu 16 MVA), 

nacházejících se v trafokomorách v 1. NP na úrovni +0,90 m. [2] 

2.5.3 Vnitřní uspořádání rozvodny R 6 kV 

Je to rozvodna krytá, kobkového provedení, dvouřadá, se dvěma systémy přípojnic 

6 kV, které jsou podélně rozděleny pomocí přípojnicových odpojovačů mezi kobkami č. 1 

a č. 2 do dvou sekcí, jejichž uspořádání tvoří písmeno „U“. [2] 

 

• Sekce 1: systém přípojnic A1 - B1 – liché kobky č. 1 – 29 

• Sekce 2: systém přípojnic A2 - B2 – sudé kobky č. 2 – 30 
 

Vnitřní prostor rozvodny R 6 kV je stavebně oddělen od ostatních místností v objektu 
transformovny R8/III. [2] 
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2.5.4 Seznam odběrných míst v rozvodně R 6 kV 

V tabulce 5 jsou uvedena odběrná místa, která jsou napájena z jednotlivých kobek 

stávající rozvodny R 6 kV. 

 

Tabulka 5 – Seznam odběrných míst v R 6 kV [2] 

Číslo kobky Název odběrného místa Číslo kobky Název odběrného místa 

1 T3 (16 MVA) 16 R2/VII, kabel 4 

2 T4 (16 MVA) 17 R8/IX, kabel 1 

3 LINDE, kabely 1+2+3 18 Spínač přípojnic 

4 LINDE, kabely 4+5+6 19 R2/XI, kabel 1 

5 T11 (1000 kVA) 20 Měření 

6 LINDE, VTK3 21 REZ 

7 LINDE, VTK1 22 T12 (1000 kVA) 

8 LINDE, VTK2 23 T13 (1000 kVA) 

9 R8/XII, Přívod I 24 T5 (16 MVA) 

10 R8/XII, Přívod II 25 LINDE, kabely 9+10+12 

11 R2/XIII, T1 26 REZ 

12 LINDE, kabely 7+8+11 27 REZ 

13 R2/VII, kabel 3 28 R8/IX, kabel 2 

14 R2/XIII, T2 29 REZ 

15 REZ 30 R2/XI, kabel 2 

 

Jednopólové schéma  

 Jednopóĺové schéma stávající rozvodny R 6 kV je uvedeno v příloze 5. 

 

Blokování přístrojů v rozvodně R 6 kV 

 Kobky č. 19, 30, 12, 25 jsou vybaveny ovládacími skříněmi se systémem BLOKOR, 
ostatní kobky mají ovládací skříně RVS s mechanickým pravítkovým blokováním. [2] 
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2.6 Funkční popis části společných zařízení 

2.6.1 Ovládání a signalizace provozního stavu přístrojů 

Provozní stavy (zapnuto, vypnuto, mezipoloha) všech silových přístrojů jsou 

signalizovány na tato stanoviště, odkud jsou i místně ovládány [2]: 

 

• Ŕídící ventilová skříň (RVS) v příslušném poli/kobce rozvodny, pomocí 

elektrického ukazatele stavu (US), nebo pomocí mechanického terčíku. 

 

• Slepé schéma na velínu pomocí přepínacích tlačítek (tzv. řídítek). Řídítka mají 

podsvětlené hlavice, a pokud souhlasí stav ovládaného prvku s polohou hlavice, 

pak žárovka trvale svítí, při nesouhlasném stavu žárovka přerušovaně bliká. 

 

• Obslužné PC s nainstalovaným SW Mikrodispečink nepřetržitě monitoruje 

a zaznamenává stavy, včetně data a času změny provozního stavu každého prvku. 

2.6.2 Kompresorová stanice 

Kompresorová stanice se nachází v 1. NP na úrovni +0,00 m a slouží k výrobě 

stlačeného vzduchu, který pohání přípojnicové a vývodové odpojovače v rozvodně 

R 22 a R 6 kV, v rozvodně R 110 kV navíc i vypínače. Vybavení tvoří kompresory K1 

a K2, vysokotlaké vzduchojemy 1000 l/0,8 MPa, odlučovače vody a oleje (chemistery), 

nízkotlaké vzduchojemy 500 l/0,45 MPa. Sací výkon kompresorů je 65 m³/h. [2] 
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2.6.3 Akumulátorová stanice

Místnost akumulátorové stanice 

Účelem akumulátorové stanice je zajišt

zdroje. V akumulátorové stanici jsou umíst

každá o napětí 220 V DC, z

 

Tabulka 

Baterie 

B1 (GPB1) 

B2 (GPB2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 
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Akumulátorová stanice 

Místnost akumulátorové stanice (Obrázek 5) se nachází v 2. NP na úrovni + 4,46 m. 

elem akumulátorové stanice je zajištění nepřerušovaného zdroje stejnosm

V akumulátorové stanici jsou umístěny dvě staniční olověné baterie

DC, z nichž je jedna vždy v provozu a druhá je v

Tabulka 6 - Typy baterií v akumulátorové stanici 

Typ Kapacita 

50PzS 250 250 Ah 

50PzS 250 250 Ah 

Obrázek 5 – Akumulátorová stanice 220 V DC [2] 

rozvodně R8/III - Hulváky
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2. NP na úrovni + 4,46 m. 

erušovaného zdroje stejnosměrného napětí 

ěné baterie dle tabulky 6, 

provozu a druhá je v záloze. [2] 

 

Počet článků 

108 

108 
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2.7 Funkční popis části řídící a zabezpečovací systémy  

2.7.1 Rozvaděče vlastní spotřeby 

Ovládací napětí slouží pro napájení elektricky spínaných přístrojů v jednotlivých 

polích / kobkách stávajících rozvoden R 110 kV, R 22 kV a R 6 kV. [2]  

 

Rozvaděč napětí 220 V DC 

Rozvod 220 V DC slouží pro napájení ovládacích a signalizačních obvodů 

pro technologii rozvoden R 110 kV, R 22 kV, R 6 kV a pro nouzové osvětlení místností 

transformovny, v případě výpadku napětí. Zdroj napětí je usměrňovač GUP1, nacházející 

se v rozvaděči ATNP1 a napájí staniční baterii GPB1. Další zdroj je usměrňovač GUP2, 

který se nachází v rozvaděči ATNP2 a napájí staniční baterii GPB2. [2] 

  

Rozvaděč napětí 24 V DC 

Napětí 24 V DC slouží pro napájení signalizačních žárovek, umístěných v ovládacích 

přepínačích ve slepém schématu, v manipulačním rozvaděči DM, který se nachází 

v dozorně. Zdrojem tohoto napětí jsou DC/DC měniče, umístěné v rozvaděči GWP-T1, 

který přeměňuje napětí 220 V DC na 24 V DC. [2] 

 

Rozvaděč napětí 400/230 V AC  

Pro napájení osvětlení, zásuvkových obvodů, venkovního osvětlení, apod. slouží 

napětí 400/230 V AC, které je přivedeno z hlavního rozvaděče světla HRS1, napájeného 

z transformátoru T12 a HRS2, napájeného z transformátoru T11. [2] 

2.7.2 Měření elektrických veličin 

K nepřímému měření elektrických veličin je použito PTP a PTN, které jsou součástí 

jednotlivých polí / kobek. Stávající PTP mají převod x/5 A a PTN mají převod y/100 V. 

Hodnota veličiny „x“ je dána proudem nebo napětím „y“ na primární straně měřícího 

transformátoru. Sekundární strana PTP a PTN je vyvedena pro účely měření elektrických 

veličin jako P, U, I, a také pro ochrany, umístěné v rozvaděči DO v dozorně. [2]    



Bc. Václav Besta: Projekt modernizace tech

2011 

2.7.3 Dozorna (velín)

Místnost, kde se nachází pracovišt

ve 4. NP na úrovni +11,90 m. Z

se nacházejí v prostorách rozvoden R 110 kV, R 22 kV a R 6 kV. 

 

Manipulační rozvaděč 

Na manipulačním rozvad

schéma pro ovládání, signalizaci stavu p

v jednotlivých kobkách /

 

Obrázek 6 - Dozorna

Bc. Václav Besta: Projekt modernizace technologie 110/22/6 kV v rozvodn

Dozorna (velín) 

Místnost, kde se nachází pracoviště obsluhy, se nazývá dozorna 

ve 4. NP na úrovni +11,90 m. Z dozorny jsou prováděny manipulace s

prostorách rozvoden R 110 kV, R 22 kV a R 6 kV. [2] 

ěč – DM 

čním rozvaděči - DM (Obrázek 6) se nachází jednopólové 

schéma pro ovládání, signalizaci stavu přístrojů a měření elektrických veli

/ polích rozvoden R 6 kV, R22 kV a R 110 kV. 

Dozorna, vlevo detail manipulačního rozvaděče pro 

rozvodně R8/III - Hulváky
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 obsluhy, se nazývá dozorna (velín), je umístěna 

ny manipulace s přístroji, které 

 

se nachází jednopólové „slepé“ 

ěření elektrických veličin 

polích rozvoden R 6 kV, R22 kV a R 110 kV. [2] 

e pro R 110 kV
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Manipulační rozvaděč – DMst 

Rozvaděč DMst tvoří jedno pole, které je napájeno dvěma samostatnými přívody 

z rozvaděčů HRS 1 (napájen z T 12) a HRS 2 (napájen z T 11). [2] 

 

Rozvaděč DMst slouží k napájení: 

• regulátorů napětí pro transformátory T1 až T7 

• regulátorů tlumivek TL 1 až TL 3 

• usměrňovač 220 V DC pro poruchový rozvaděč - DP, pole DP 4 

• napájení rozvaděče měření teplot – DMt 

• napájení součtového měření spotřeby rozvodny R8/III 

• napájení zařízení EPS, SHZ, telefonní ústředny 

 

Manipulační rozvaděč – DMt 

Rozvaděč DMt tvoří 1 pole a slouží pro dálkové měření teploty transformátorů T1 

až T13, reaktoru RE1 a tlumivek TL 1 až TL 3. [2] 

 

Rozvaděč ochran - DO 

Pro zajištění bezpečného provozu elektrického zařízení v rozvodnách R 110 kV, 

R 22 kV a R 6 kV jsou instalovány ochrany, které chrání před vlivy zkratových proudů, 

přepětí a přetížení. Ochrany jsou instalovány do rozvaděče ochran, označeného DO, 

který se nachází v prostoru velínu (dozorny). Rozvaděč je složen z polí DO 1 až 29. [2]  

 

Poruchový rozvaděč - DP 

Poruchové stavy provozovaného zařízení jsou signalizovány v poruchovém 

rozvaděči – DP, který tvoří pole DP 1 až DP 6. [2] 

 

Do poruchového rozvaděče jsou vyvedeny následující signály: 

• působení ochran u jednotlivých polí/kobek 

• působení plynových (Bucholzových) relé u transformátorů a tlumivek 

• zvýšená teplota transformátorů a tlumivek 
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2.8 Identifikace nedostatků a omezení stávající technologie 

Protože je stávající technologie v provozu téměř 50 let, nemůže již v současné době 

plně vyhovět požadavkům, které jsou kladeny na bezpečnost, funkčnost a spolehlivost. 

Nejvýznamnější nedostatky vycházejí ze záznamů a zkušeností provozních pracovníků, 

kteří zabezpečují provozní a údržbovou činnost. 

 

• Rizika z hlediska bezpečnosti práce - Z důvodu použití izolačního lešení pro 

uzemňování hlavních přípojnic v rozvodnách v klasickém (kobkovém) provedení, 

jsou pracovníci vystaveni riziku pádu z výšky. 

 

• Zvýšená četnost poruch - Po provedené manipulaci (zapnutí, vypnutí) zůstávají 

spínací prvky často v mezipoloze. Hlavní příčinou těchto následných poruch 

je opotřebení vnitřních pohyblivých částí (pístů, vaček, hřídelí…) a zvětšenými 

vůlemi mezi kontakty spínacích přístrojů. Vzduchem ovládané přístroje jsou 

vystaveny korozi, způsobenou kondenzací vzdušné vlhkosti v systému rozvodu 

stlačeného vzduchu, a dochází také ke zhoršování stavu šroubovaných spojů. 

 

• Negativní vlivy na ekologii - U výkonových vypínačů, které mají jako zhášecí 

médium olej, dochází k netěsnostem a následným únikům této látky do prostoru 

kobek a polí. Dalším častým místem úniků jsou ložiska od ovládacích táhel 

mechaniky kontaktů. Tyto úkapy oleje je potřeba odstranit pomocí sorbentů 

či textilií a ty následně ekologicky zlikvidovat. 

 

• Nedostatek náhradních dílů - Protože již výrobci stávajících elektrických 

přístrojů nenabízejí žádné náhradní díly, je značně obtížné udržovat tato zařízení 

v bezporuchovém stavu. Jako zdroj použitelných ND slouží převážně demontované 

zařízení z jiných rozvoden, které v rámci rekonstrukce bylo nahrazeno novým 

zařízením. Nouzovým řešením, které se stalo nechtěným standardem, je využívání 

potřebných dílů z rezervních kobek, které se tímto stávají neprovozuschopnými a 

slouží pouze jako zdroj náhradních dílů.  
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• Udržování pomocné technologie - Pro spínací přístroje ovládané stlačeným 

vzduchem (QA, QB, QV, QM), je potřeba vyrábět tento stlačený vzduch 

v kompresorové stanici. Moderní přístroje mají pohony na elektrickou energii 

a není již nutné udržovat tento technologický mezičlánek v provozu. 

 

• Obtížnější vyhledávání poruch - K úspěšnému vyhledání poruchy na elektrickém 

zařízení je potřeba mít aktuální výkresovou dokumentaci, která umožní snadnou 

orientaci v zapojení jednotlivých prvků. S postupem času však dochází 

k nečitelnosti výkresů, neaktuálnímu stavu nebo ke ztrátě dokumentace, 

což znesnadňuje orientaci v zapojení zařízení. Dalším negativem, ovlivněným 

stářím technologie, jsou nečitelné či vybledlé označovací štítky a popisky 

jak na kabelovém vedení, tak i na přístrojích a svorkovnicích. 

 

• Zvýšené nároky zařízení na údržbu - Provádění preventivních prohlídek 

na elektrickém zařízení je stanovena v dokumentu nazvaném Řád preventivní 

údržby (ŘPÚ). Tento předpis stanoví intervaly a činnosti při jednotlivých 

prohlídkách podle kategorie a stáří zařízení. Například odpojovače do roku výroby 

1994 mají lhůtu prohlídky co 2 roky, ale od roku výroby 1994 již co 4 roky. 

Znamená to, že čím je provozované zařízení starší, tím jsou předepsány kratší 

intervaly prohlídek, což ve výsledku zvyšuje provozní náklady. 

2.9 Požadavky vlastníka na realizaci nových funkcí  

Vlastník (ČEZ Distribuce, a.s.) definoval následující požadavky na rozšíření 

funkčnosti nově instalované technologie v rozvodnách R 22 kV a R 110 kV.  

 

• Opuštění napěťové hladiny 6 kV - podle metodiky [3] je nepřípustné stavět či 

celkově rekonstruovat rozvodny o napětí 6 kV. Důvodem je unifikace napájecí sítě 

na 22 kV. Přípustná je pouze dílčí výměna prvků, které jsou poruchové, nebo 

zařízení bylo poškozeno havárií. 
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• Zavedení přímého dispečerského řízení -  podle metodiky [3], musí 

být umožněno ovládání silových prvků rozvoden z dispečerského pracoviště.  

 

• Dálkový monitoring ochran -  je požadována dálková správa a monitoring 

působení ochran u všech vybavených polí/kobek v rozvodnách 110 kV a 22 kV.  

 

• Dálkové měření teploty transformátorů a tlumivek – je požadováno dálkové 

měření teploty olejové náplně v nádobě výkonových transformátorů 110/22 kV –

 T1, T2, T6, T7 a kompenzačních tlumivek TL1, TL2 a TL3. 

 

• Dálková regulace napětí transformátorů 110/22 kV – je požadováno dálkové 

ovládání regulátoru odboček pro řízení napětí výkonových transformátorů 

110/22 kV – T1, T2, T6 a T7 tak, aby bylo udržováno napětí v síti 22 kV v mezích 

tolerančního pásma. 

 

• Dálková regulace ladících obvodů kompenzačních tlumivek – je požadováno 

dálkové ovládání ladící regulace u kompenzačních tlumivek TL1, TL2 a TL3 

připojených k uzlu výkonových transformátorů 110/22 kV a sloužících 

ke kompenzaci zemních svodových a kapacitních proudů v síti 22 kV. 

2.10 Zhodnocení výsledků analýzy 

Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům a omezením, dochází ke snižování 

efektivity při provádění údržby v rámci ŘPÚ. Provádění častějších zásahů na zařízení 

již nemá přímou úměru ve zlepšení technického stavu provozovaného zařízení.  

Vzhledem k fyzickému stáří technologie rozvoden R 110 kV a R 22 kV, které 

je v provozu od roku 1964 je nejvhodnější provést výměnu stávající technologie 

za novou tak, aby se zvýšila spolehlivost, bezpečnost a ekonomika provozu. V rámci 

provedené modernizace je vhodný přechod odběratelů, napájených z rozvodné sítě 6 kV 

na unifikovanou síť o napětí 22 kV. 
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3 NÁVRH MODERNIZOVANÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

A OMEZUJÍCÍCH PODMÍNEK PROVOZU 

Tato kapitola se zabývá volbou a návrhem vhodného technického řešení, které svými 

parametry splňuje požadavky metodiky DSO_ME_0146 v platném znění, která stanoví 

koncepci technické politiky pro výstavbu a rekonstrukce elektrických transformačních 

stanic vvn/vn a elektrických spínacích stanic vn společnosti ČEZ Distribuce, a.s.  

3.1 Determinace omezujících podmínek 

3.1.1 Určení kategorie pro objekt transformovny R8/III 

Svou koncepcí je transformovna R8/III zařazena do kategorie TR2 – Distribuční 

transformovna typu A, pro kterou jsou dle [3] stanovena tato minimální kritéria: 

• „Elektrická stanice s výkonovými transformátory propojující dvě nebo více sítí 

o rozdílných napětí - v oblasti DSO se bezvýhradně jedná o transformaci vvn 

(110 kV) na vn (22 kV či 35 kV). Distribuční transformovna této kategorie 

rozděluje elektrickou energii jak o napětí vvn a tak o napětí vn do DS. 

• Počet polí vvn bude větší než 4. 

• Dodávka elektrické energie musí být zálohována z DS vvn.“ [3] 

3.1.2 Kritéria na zapojení rozvoden vvn - kategorie TR2 

Metodika [3] uvádí následující základní pravidla pro zapojení rozvoden 110 kV: 

•  „rozvodna s dvěma systémy přípojnic s jedním vypínačem na odbočku 

• jednořadé i dvouřadé provedení odboček dle potřeby, více než 4 pole vvn 

• příčný spínač přípojnic 

• podélný spínač přípojnic v případech oddělení cizí části rozvodny vvn 

od rozvodny ve vlastnictví DSO (PD součástí části rozvodny DSO) 

• v případě rozsáhlejší rozvodny je možnost přípojnice v případě potřeby podélně 

rozdělit na sekce (paralelní vedení vvn – dtto kategorie TR1) 

• přípojnice lanové nebo trubkové  

• odbočky lanové a trubkové“ [3] 
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3.1.3 Podmínky pro volbu provedení technologie v rozvodně R 110 kV 

Z hlediska provedení technologie v rozvodně 110 kV se podle charakteru 

prostorového umístění dle [3], připouští následující provedení rozvodny:  

•  „venkovní – klasické provedení  

• venkovní – kompaktní provedení (AIS, HIS) 

• vnitřní – zapouzdřené provedení s izolací SF6 (GIS) 

• vnitřní – klasické či kompaktní provedení kryté halou (budou připuštěny pouze 

rekonstrukce stávajících aplikací) 

• Přednostně má být použito technologie GIS pro nově budované i rekonstruované 

rozvodny, vyjma případů, kdy je ekonomičtější nebo technicky vhodnější použití 

klasického provedení“. [3] 

3.1.4 Podmínky pro volbu provedení technologie v rozvodně R 22 kV 

Z hlediska provedení technologie v rozvodně 22 kV se podle charakteru 

prostorového umístění se dle [3], připouští následující provedení rozvodny:  

•  „venkovní – klasické provedení  

• vnitřní – klasické (kobkové) provedení   

• vnitřní – skříňové modulární rozvodny s izolací SF6 

• Z koncepčního hlediska budou realizovány nové rozvodny vn  pouze vnitřní – 

skříňové modulární rozvaděče vn s izolací SF6. 

• Výstavba nových kobkových rozvoden nebude z koncepčního hlediska připuštěna 

• Stávající kobkové rozvodny budou na základě Technicko-ekonomického 

zhodnocení rekonstruovány, nebo nahrazovány technologií kompaktního 

modulárního provedení s izolací SF6“. [3] 
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3.2 Výběr vhodné technologie na základě omezujících podmínek 

V následující podkapitole jsou uvedeny vhodné technologie, které splňují výběrová 

kriteria a omezující podmínky, které jsou pro danou variantu typické. 

3.2.1 Stanovení vhodné technologie pro modernizaci R 110 kV 

 Na základě podmínek, uvedených v části 3.1.3 byla posouzena charakteristika 

stávajícího provedení rozvodny R 110 kV. Protože se jedná o prostory vyhovující 

požadavku na provedení podle bodů 3 a 4, zvolil jsem dvě varianty možného provedení: 

 

• VNITŘNÍ – ZAPOUZDŘENÉ PROVEDENÍ S IZOLACÍ SF6 (GIS) 

• VENKOVNÍ – KLASICKÉ PROVEDENÍ 

 

Obě varianty budou porovnány v části 3.3 z hlediska výhod či nevýhod pro konkrétní 

aplikaci v prostorách stávající R 110 kV.  

3.2.2 Stanovení vhodné technologie pro modernizaci R 22 kV  

 Na základě podmínek, uvedených v části 3.1.4 byla posouzena charakteristika 

stávajícího provedení rozvodny R 22 kV. Protože se jedná o prostory vyhovující 

požadavku na provedení podle bodů 2 a 3, zvolil jsem dvě varianty možného provedení: 

 

• VNITŘNÍ – KLASICKÉ (KOBKOVÉ) PROVEDENÍ 

• VNITŘNÍ – SKŘÍŇOVÉ MODULÁRNÍ ROZVODNY S IZOLACÍ SF6 

 

Protože se u bodů 2 a 6 jedná o přímý rozpor, je tudíž varianta provedení podle bodu 2 

pro tuto aplikaci nepřípustná. Výběr vhodné technologie je tímto přesně definován 

na variantu podle bodu 3, tedy: 

 

• VNITŘNÍ – SKŘÍŇOVÉ MODULÁRNÍ ROZVODNY S IZOLACÍ SF6  
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3.3 Porovnání variant vhodných pro modernizaci R 110 kV 

  V části 3.2.1 byly vybrány dvě varianty, které splnily omezující podmínky pro 

rozvodnu R 110 kV z hlediska provedení technologie. Pro výběr pouze jedné z těchto 

variant, budou v této části posouzeny konkrétní výhody a nevýhody, které jsou pro každou 

z variant typické. Označení varianta A bude platná pro „vnitřní - zapouzdřené provedení“ 

a varianta B bude analogicky platná pro provedení “venkovní - klasické“. 

3.3.1 Hodnocení varianty A: Vnitřní - zapouzdřené provedení s izolací SF6  

 

Stručná charakteristika technologie: 

 

 Technologie zapouzdřených rozvoden vznikla v rámci zjednodušování koncepce 

elektrických stanic. Cílem bylo omezit použití rozměrově náročnějšího „klasického“ 

provedení. V zapouzdřených rozvodnách je do kovového pláště umístěno přístrojové 

vybavení, které je v několika sekcích hermeticky uzavřeno. Izolaci vnitřního prostoru tvoří 

inertní plyn SF6  (fluorid sírový), který má 2,5 krát vyšší elektrickou pevnost než vzduch, 

lepší chladící schopnost a lepší zhásivost elektrického oblouku. Předpokládá se, že porucha 

na tomto zařízení nevznikne. [4] 

 

Doporučený okruh výběru technologie pro variantu A: 

 

Pro modernizaci technologie rozvodny R 110 kV přicházejí v úvahu 3 typy 

zapouzdřených rozvaděčů s SF6 izolací, které splňují požadované parametry pro 

dvousystémové rozvaděče z hlediska maximálních hodnot provozního napětí, proudové 

zatížitelnosti přípojnic a zkratové odolnosti (viz tabulka 7). [2] 

Tabulka 7 - Varianty zapouzdřeného rozvaděče pro R 110 kV 

Výrobce Typ Umax. Imax. Zkratový proud 

ABB EXK-0 145 kV 2500 A 40 kA / 3 s 

Siemens 8DN8 145 kV 2500 A 40 kA / 3 s 

Areva F35 145 kV 3150 A 40 kA / 3 s 
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EZ Distribuce a.s. není stanoven standard 

e 110 kV, na každou stavbu je prováděn tzv. předprojektový 

 (Siemens, ABB, Areva), kterým jsou 

ní technických požadavků 

, se na základě praktických 

ností Siemens a ABB. Při srovnatelných 

Siemens, typ 8DN8 (Obrázek 7). 

EZ Distribuce, a.s. jsou praktické zkušenosti s montáží, oživením 

servisních služeb je vhodné mít jednoho 

ídící terminály, použité pro transformovnu 

e Siemens 8DN8 [12] 
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Výhody: 

 

• Úspora místa montáže z důvodu lepší kompaktnosti – Zapouzdřené řešení je oproti 

stávající technologii v rozvodně R 110 kV prostorově úspornější. Stávající šířka 

jednoho pole v klasickém provedení je 6700 mm, oproti 1000 mm u zapouzdřeného 

rozvaděče. 

 

• Úspora času montáže – Jednotlivé pole, včetně integrované ovládací skříně, se ve 

výrobním závodě zkompletuje, odzkouší a převeze na místo určení. Tím se zkrátí 

čas potřebný pro montáž přímo na místě. 

 

• Nižší hmotnost – Plně vybavené dvousystémové pole pro rozvodnu R 110 kV, 

včetně integrovaného ovládacího panelu má hmotnost do 3000 kg. 

  

• Nižší provozní náklady – Technologie GIS je koncipovaná jako bezúdržbová, tudíž 

odpadají náklady na zajištění pracovní síly a materiálu pro tuto činnost. 

 

• Snadná rozšiřitelnost – Modulární uspořádání umožňuje v budoucnu snadné 

rozšiřování bez nutnosti vypínání celé rozvodny. 

 

• Zvýšení bezpečnosti při práci a obsluze – Oproti klasickému řešení odpadá práce 

ve výškách (nyní až 6 m). Technologie umožňuje provádět rychlé a bezpečné 

uzemňování a zkratování pomocí integrovaných uzemňovacích mechanizmů, čímž 

odpadá použití samostatných zkratovacích souprav a zemnících lan. 

 

• Zvýšení provozní spolehlivosti – Přístroje umístěné v zapouzdřených, izolačním 

plynem naplněných prostorech, jsou rozděleny do více vzájemně oddělených sekcí. 

Tímto robustním řešením se zvyšuje odolnost při případné poruše a zároveň 

je zabráněno vnikání prachu, který snižuje izolační schopnosti zařízení. 
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Nevýhody: 

 

• Nutnost instalace jeřábu – Aby bylo možno manipulovat s jednotlivými skříněmi 

zapouzdřeného rozvaděče je potřeba instalovat ocelovou konstrukci, včetně 

mostového jeřábu o nosnosti do 5000 kg. 

 

• Demontáž revizní lávky a úprava nosné konstrukce střechy – Pro instalaci 

mostového jeřábu by bylo nutné odstranit 1 pole stávající konstrukce revizní lávky 

a zajisti podporu střešních panelů v tomto místě. 

 

• Vyšší investiční náklady – Vzhledem k nutným stavebním úpravám stávajícího 

prostoru v R 110 kV. Toto řešení vyžaduje vyšší investiční náklady. 
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3.3.2 Hodnocení varianty B: Venkovní - klasické provedení 

 

Stručná charakteristika technologie: 

 

 Označení „klasické provedení“ zahrnuje technologii, která byla projektována 

pro venkovní prostředí. Elektrické přístroje jsou izolované nejčastěji vzduchem 

(odpojovače), olejem (výkonové transformátory, PTP, PTN, omezovače přepětí) 

nebo je použita technologie, která má přístroje izolované plynem SF6 (vypínače). 

Tzv. „klasické provedení“ tvoří samostatné přístroje, zapojené nejčastěji 

v pořadí: přípojnicový odpojovač, vypínač, PTN, PTP, vývodový odpojovač. [5] 

 

Doporučený okruh výběru technologie pro variantu B: 

 

Pro modernizaci technologie rozvodny R 110 kV přicházejí v úvahu přístroje, které 

splňují požadované parametry pro klasické provedení z hlediska maximálních hodnot 

provozního napětí, proudové zatížitelnosti přípojnic a zkratové odolnosti (viz tabulka 8). 

  

Tabulka 8 - Seznam přístrojů určených pro klasické provedení R 110 kV 

Přístroj Výrobce Typ 
Umax. Imax. Zkratový 

proud 

QM – 1 pohon ABB LTB 123D1/B 123 kV 3500 A 40 kA / 3 s 

QM – 3 pohon ABB LTB 123D1/B 123 kV 3500 A 40 kA / 3 s 

Q1 / Q2 SERW SHT-1220 123 kV 2000 A 40 kA / 3 s 

QE6 SERW SHTU-1220 123 kV 2000 A 40 kA / 3 s 

PTP Pfiffner JOF 123 - 800 A 40 kA / 3 s 

PTK Končar VAU 123 123 kV 800 A 40 kA / 3 s 
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Zdůvodnění výběru přístrojů v klasickém provedení: 

 

• Přístroje jsou navrženy na základě interního katalogu, tzv. standardu, který 

obsahuje zařízení od dodavatelů, kteří prošli výběrovým řízením. Na základě 

konzultace s pracovníky odboru Obnova sítí vvn, ze společnosti ČEZ Distribuce, 

a.s., byla pro klasickou variantu doporučena výše uvedená sestava přístrojů. 

 

Výhody: 

 

• Využití prostoru stávající rozvodny – Varianta v klasickém provedení plně využije 

stávající prostor rozvodny R 110 kV, který by jinak, při použití zapouzdřené 

technologie, zůstal z velké části nevyužitý. 

 

• Minimální stavební úpravy – Vzhledem ke shodné koncepci se stávající 

technologií nejsou potřeba větší stavební úpravy (bourání, přestavba…). 

 

• Možnost rekonstrukce za provozu – Není potřeba pro provedení rekonstrukce 

vypínat celou rozvodnu R 110 kV. Jednotlivé pole lze modernizovat za provozu, 

po prostorovém oddělní od živých částí vedlejšího pole a zbývající části rozvodny. 

 

• Nižší investiční náklady – Klasické provedení je oproti zapouzdřené variantě 

levnější o cca 35 %. 

 

• Snazší oprava poruchy nebo havárie – vzhledem k dobře přístupným přístrojům 

je rychlejší odstranění poruchových nebo havarijních stavů (požár, únik oleje…), 

případně provádění údržby zařízení  

 

• Využití stávajících ocelových konstrukcí – Z hlediska montáže bude využito 

stávajících hlavních i pomocných ocelových konstrukcí pro připevnění přístrojů. 
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• Zvýšení provozní spolehlivosti – Přístroje, které jsou určeny k náhradě stávající 

zastaralé výzbroje polí v R 110 kV, mají elektrické pohony, které umožňují 

spolehlivější manipulace, oproti přístrojům ovládaných vzduchem.  

 

Nevýhody: 

 

• Obtížnější zajišťování pracoviště – Z hlediska prostorového uspořádání je nutné, 

při zajišťování pro práci na elektrickém zařízení, aby pracovníci dbali na omezení 

rizika pádu z výšky. 

 

• Nutnost provádění prohlídek dle ŘPÚ – Z hlediska plánu preventivních prohlídek 

je toto zařízení zahrnuto do schématu údržby, oproti zapouzdřené variantě, která je 

bezúdržbová. 

3.3.3 Zhodnocení porovnávání varianty A a varianty B  

 Při porovnávání obou variant, které byly vybrány pro modernizaci stávající zastaralé 

technologie, jsem dosáhl následujícího výsledku. Kritériem, podle kterého hodnotím 

vhodnost příslušné varianty, jsem si stanovil poměrem: výhody vs. nevýhody. 

 

• Varianta A se shoduje v počtu identifikovaných výhod s variantou B (7 výhod). 

• Varianta B má nižší počet (2 nevýhody) identifikovaných nevýhod oproti variantě 

A (3 nevýhody). 

• Varianta B se v tomto konkrétním případě jeví jako výhodnější oproti variantě A, 

obzvláště při porovnání finanční náročnosti prováděné rekonstrukce. 

 

 

Doporučená varianta:   VENKOVNÍ - KLASICKÉ PROVEDENÍ 
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3.4 Volba technologie pro modernizaci R 22 kV 

 

Stručná charakteristika technologie: 

 

 Koncepce skříňových rozvaděčů je založena na snaze dosáhnout zvýšení provozní 

spolehlivosti, při zmenšování rozměrů. Menší rozměry usnadňují manipulaci a mají menší 

potřebu zastavěné plochy. Vyšší bezpečnosti je dosaženo krytím všech živých částí uvnitř 

ocelové skříně. Instalované terminály sdružují funkce ochran i ovládání. Tímto řešením 

se redukuje potřeba propojovací kabeláže, která je u klasického (kobkového) provedení 

nezbytná k propojení samostatných ochran a ovládacích rozvaděčů. [4] 

 

Doporučený okruh výběru technologie: 

 

Protože rozvodna R 22 kV je v provedení klasickém (kobkovém) je potřeba při 

modernizaci přistoupit k jejímu nahrazení skříňovou modulární rozvodnou s izolací SF6. 

Pro modernizaci stávající rozvodny R 22 kV jsou vhodné rozvaděče Siemens NX 

Plus. Zvolený typ splňuje požadované parametry pro dvousystémové rozvaděče z hlediska 

maximálních hodnot provozního napětí, proudové zatížitelnosti přípojnic a zkratové 

odolnosti (viz tabulka 9). [2] 

 

Tabulka 9 - Typ standardizovaného skříňového rozvaděče pro R22 kV 

Výrobce Typ Umax. Imax. Zkratový proud 

Siemens NX PLUS 24 kV 2500 A 40 kA / 3 s 

 

Zdůvodnění výběru technologie: 

 

• Jedná se o vysoutěžený standard pro použití ve společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

• Jsou praktické zkušenosti z montáží, oživením a provozem (např. R Doubrava) 

• Řídící systém SicamPAS, ochranné a řídící terminály, použité pro transformovnu 

R8/III, budou od společnosti Siemens.. 
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3.5 Návrh moderniz
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Obrázek 9 – Venkovní vypínač 110 kV od výrobce ABB, typ LTB 123 D1/B [8] 

 

3.5.2 Návrh uspořádání polí klasického provedení 

 Fyzické umístění nových přístrojů zůstane zachováno podle stávajícího stavu. 

Označení polí bude uvedeno v aplikaci Mikrodispečink. U nově navrženého řešení nebude 

použito „slepého schématu“ na dozorně: 

 

Tabulka 10 – Seznam odběrných míst v rekonstruované R 110 kV 

Číslo pole Název odběrného místa 

AEA01 T2  (31,5 MVA) 

AEA02 V653 

AEA03 V654 

AEA04 T1 (31,5 MVA) 

AEA05 SP1 

AEA06 FV2 

AEA07 T6 (40 MVA) 

AEA08 T7 (40 MVA) 
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3.5.3 Návrh specifikace přístrojové náplně polí R 110 kV 

 

POLE PŘÍVODU - celkem 2 pole       (AEA 02, 03) 

1 ks – Vypínač vedení (ABB, LTB 123 D1/B - trojpohonový) 

• jmenovitý proud 3500 A 

• jmenovitý krátkodobý proud 40 kA / 3 s 

• s motorovým střádačovým pohonem pro 220 V DC 

• zhášecí médium SF6 

• samostatná hlavní i záložní vypínací cívka 

2 ks – Odpojovač přípojnicový (SERW, SHT-1220) 

• jmenovitý proud 2000 A 

• jmenovitý krátkodobý proud 40 kA / 3 s 

• s motorovým pohonem 220 V DC 

• trojpólový odpojovač s póly vedle sebe, s horizontálním pohybem ramen 

• rozteč pólů – min. 2000 mm 

2 ks - Odpojovač vývodový s uzemňovačem (SERW, SHTU-1220) 

• jmenovitý proud 2000 A 

• jmenovitý krátkodobý proud 40 kA / 3 s 

• s motorovým pohonem 220 V DC 

• trojpólový odpojovač se zemními noži s póly vedle sebe, s horizontálním pohybem 
ramen 

• rozteč pólů – min. 2000 mm 

3 ks - Přístrojový transformátor proudu a napětí – kombinovaný (Končar VAU 123) 

• konstrukční řešení s porcelánovou nebo kompozitní izolací s vnitřním olejovým 
izolantem bez PCB v hermetickém provedení 

• jmenovitý krátkodobý proud 40 kA / 3 s 

• převod napětí 110000/√3; 100/√3; 100/3 V 

• převod proudu 200 – 400 – 800/1/1/1 A 

• sekundární vinutí 0,5FS5–15 VA / 5P20–60 VA / 5P20–60 VA  

• zatížitelnost 1,2 In 

• každá ochrana i terminál budou připojeny ze samostatného jádra  
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POLE VÝVODU NA TRANSFORMÁTOR - celkem 4 pole       (AEA 01, 04, 06, 07) 

1 ks – Vypínač vedení (ABB, LTB 123 D1/B - jednopohonový) 

• jmenovitý proud 3500 A 

• jmenovitý krátkodobý proud 40 kA / 3 s 

• s motorovým střádačovým pohonem pro 220 V DC 

• zhášecí médium SF6 

• samostatná hlavní i záložní vypínací cívka 

2 ks – Odpojovač přípojnicový (SERW, SHT-1220) 

• jmenovitý proud 2000 A 

• jmenovitý krátkodobý proud 40 kA / 3 s 

• s motorovým pohonem 220 V DC 

• trojpólový odpojovač s póly vedle sebe, s horizontálním pohybem ramen 

• rozteč pólů – min. 2000 mm 

3 ks - Přístrojový transformátor proudu (PFIFFNER JOF 123) 

• konstrukční řešení s porcelánovou nebo kompozitní izolací s vnitřním olejovým 
izolantem bez PCB v hermetickém provedení 

• jmenovitý krátkodobý proud 40 kA / 3 s 

• převod proudu 150 – 300 - 600/1 A 

• sekundární vinutí 0,5FS5–15 VA / 5P20–60 VA / 5P20–60 VA  

• zatížitelnost 1,2 In 

• každá ochrana i terminál budou připojeny ze samostatného jádra  

 

 

 POLE BLESKOJISTEK - celkem 1 pole           (AEA 07) 

2 ks – Odpojovač přípojnicový (SERW, SHT-1220) 

• jmenovitý proud 2000 A 

• jmenovitý krátkodobý proud 40 kA / 3 s 

• s motorovým pohonem 220 V DC 

• trojpólový odpojovač s póly vedle sebe, s horizontálním pohybem ramen 

• rozteč pólů – min. 2000 mm 

6 ks – Omezovače přepětí (TRIDELTA, na bázi ZnO) 

• typ ZnO, kompozitní izolace - porcelánová izolace 
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POLE PŘÍČNÉHO SPÍNAČE - celkem 1 pole           (AEA 05) 

1 ks – Vypínač vedení (ABB, LTB 123 D1/B - jednopohonový) 

• jmenovitý proud 3500 A 

• jmenovitý krátkodobý proud 40 kA / 3 s 

• s motorovým střádačovým pohonem pro 220 V DC 

• zhášecí médium SF6 

• samostatná hlavní i záložní vypínací cívka 

2 ks – Odpojovač přípojnicový (SERW, SHT-1220) 

• jmenovitý proud 2000 A 

• jmenovitý krátkodobý proud 40 kA / 3 s 

• s motorovým pohonem 220 V DC 

• trojpólový odpojovač s póly vedle sebe, s horizontálním pohybem ramen 

• rozteč pólů – min. 2000 mm 

3 ks - Přístrojový transformátor proudu (PFIFFNER JOF 123) 

• konstrukční řešení s porcelánovou nebo kompozitní izolací s vnitřním olejovým 
izolantem bez PCB v hermetickém provedení 

• jmenovitý krátkodobý proud 40 kA / 3 s 

• převod proudu 2000/1 A 

• sekundární vinutí 0,5FS5–15 VA / 5P20–60 VA / 5P20–60 VA  

• zatížitelnost 1,2 In 

• každá ochrana i terminál budou připojeny ze samostatného jádra  

 

  

 Jednopólové přehledové schéma rozvodny R 110 kV, ze kterého je patrné zapojení 

přístrojů v jednotlivých polích rozvodny se nachází v příloze 6. 

  

 Blokovací podmínky pro přístroje v jednotlivých skříních rozvodny 110 kV budou 

vytvořeny ve formě rovnic, které se následně implementují do jednotlivých ovládacích 

terminálů. Drátové blokovací podmínky nebudou provedeny. Blokovací podmínky budou 

vytvořeny oddělením ŘS společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
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3.6 Návrh modernizace R 22 kV

 Na základě výběru varianty 

náplně příslušných skříní

3.6.1 Popis rozvaděč

Skříňový rozvaděč

rozvaděč se dvěma systémy p

plyn SF6. Rozvaděč má uzav

odpínači. Rozvaděč je v

střádačového pohonu vypína

Součástí každého pole rozvodny R 22 kV je integrovaná ovládací sk

ovladače, jistící, měřící techniku a také kombinovaný multifunk

Siemens SIPROTEC 4 s

 

Obrázek 

Bc. Václav Besta: Projekt modernizace technologie 110/22/6 kV v rozvodn

ávrh modernizace R 22 kV s použitím vybrané varianty 

ěru varianty v části 3.4 je provedena technická specifikace p

říní, určených pro modernizaci R 22 kV.   

Popis rozvaděče Siemens NX Plus 

ový rozvaděč Siemens NX Plus (Obrázek 10) je kovově

ma systémy přípojnic pro napětí 22 kV. Izolačním médiem v rozvad

 má uzavřenou tlakovou soustavu s pevně namontovanými vypína

 je v provedení pro vnitřní instalaci s elektromotorickým natahováním 

ového pohonu vypínačů a s motorovými pohony třípolohových odpojova

ástí každého pole rozvodny R 22 kV je integrovaná ovládací sk

ěřící techniku a také kombinovaný multifunkč

Siemens SIPROTEC 4 s funkcí ovládání, blokování, monitorování, mě

Obrázek 10 - Skříňová rozvodna Siemens NX Plus [1

rozvodně R8/III - Hulváky
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použitím vybrané varianty  

cká specifikace přístrojové 

je kovově krytý, bezúdržbový 

ním médiem v rozvaděči je 

 namontovanými vypínači a 

ní instalaci s elektromotorickým natahováním 

lohových odpojovačů. 

ástí každého pole rozvodny R 22 kV je integrovaná ovládací skříň, která obsahuje 

ící techniku a také kombinovaný multifunkční ochranný terminál 

funkcí ovládání, blokování, monitorování, měření a chránění. [13]  

12] 
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Doplňující požadavky na skříňové rozvaděče: 

 

 Metodika DSO_ME_0146 stanoví následující doplňující požadavky na skříňové 

modulární rozvaděče izolované plynem SF6: 

 

• „Třípólově plynem SF6 izolované přípojnicové moduly s třípolohovými 

a s dvoupolohovými spínači v každém poli, násuvné provedení přípojnic mezi 

jednotlivými poli. 

• Třípólově zapouzdřené vakuového vypínače v modulu - nádobě z ušlechtilé oceli 

naplněné plynem SF6 , chráněné proti dotyku. 

• Třípolohové spínače ve funkci odpojovače a uzemňovače s polohami ZAPNUTO - 

VYPNUTO - UZEMNĚNO. 

• Dvoupolohové spínače ve funkci odpojovače s polohami ZAPNUTO - VYPNUTO 

• Rozvaděč bude osazen v jedné řadě, každá sekce podélného dělení na společném 

rámu. 

• Vývody kabelů budou spodem, montáž kabelů zepředu rozvaděče. 

• Připojení kabelů bude pomocí násuvných kabelových koncovek. 

• Kapacitní indikace napětí pro kontrolu beznapěťového stavu odbočky (signalizace 

zpětného napětí standardně bez signalizačních výstupů do ŘS, kromě pole vlastní 

spotřeby) 

• Neprodyšně uzavřená tlaková soustava 

• Dodávka rozvaděče bude včetně zadního přetlakového kanálku a koncových dílů. 

• Detekce ztráty SF6 

• Ochrana živých částí před nebezpečným dotykem bude zajištěna krytím. 

• Ochrana neživých částí před nebezpečným dotykem bude zajištěna zemněním. 

• Provedení rozvaděče bude odpovídat ČSN EN 62271-200, ČSN EN 60694 (včetně 

změn a dodatků) a PNE 33 0000-2. 

• Doložení výpočtu přesycení jader PTP. 

• Zhotovení projektové dokumentace rozvaděče vn, včetně projektu nn skříní 

a koordinace vazeb vývodových terminálů a rozvaděčů vn. v papírové podobě 

a v elektronické podobě (formát dle dohody např. DWG či DGN) na CD. 

• Prodávajícím (výrobcem) bude zajištěna dodávka rozvaděčů vn, včetně 

instalovaných vývodových terminálů na místo určení v DSO.“ [3] 
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3.6.2 Návrh uspořádání polí rozvaděče Siemens NX Plus 

 Označení polí bude uvedeno v aplikaci Mikrodispečink. U nově navrženého řešení 
nebude použito „slepého schématu“ na dozorně: 

Tabulka 11 – Seznam odběrných míst v rekonstruované R 22 kV 

Číslo skříně Název odběrného místa Číslo skříně Název odběrného místa 

AVA01 T1, (31,5 MVA) AVA25 R2/XIII, T2 

AVA02 Měření W11, W21 AVA26 (W22-W23) – PD3 

AVA03 SP1 AVA27 (W12-W13) – PD4 

AVA04 Linde, K1+2 AVA28 T6, (40 MVA) 

AVA05 Linde, VTK1 AVA29 Měření W13, W23 

AVA06 Linde, VTK2 AVA30 SP3 

AVA07 Linde, K3+4 AVA31 R2/X, WH1A+WH1B 

AVA08 Linde, VTK3 AVA32 R8/IV, K3+4 

AVA09 Linde, K5+6 AVA33 REZ 

AVA10 Linde, K7+8 AVA34 REZ 

AVA11 R2/VII, K3 AVA35 (W23-W24) - PD5 

AVA12 R2/XIII, T1 AVA36 (W13-W14) – PD6 

AVA13 (W21–W22) - PD1 AVA37 T7 (40 MVA) 

AVA14 (W11–W12) - PD2 AVA38 Měření W14, W24 

AVA15 T2, (31,5 MVA) AVA39 SP4 

AVA16 Měření W12, W22 AVA40 R2/XI, K1+2 

AVA17 SP2 AVA41 R2/XI, K3+4 

AVA18 R2/I, K1+2 AVA42 R2/XI, K5+6 

AVA19 R2/I, K3+4 AVA43 R2/XI, K7+8 

AVA20 R2/I, K5+6 AVA44 R8/IV, K5+6 

AVA21 R8/IV, K1+2 AVA45 T12, (1000 kVA) 

AVA22 T11, (1000 kVA) AVA46 T14, (400 kVA) 

AVA23 T13, (1000 kVA) AVA47 REZ 

AVA24 R2/VII, K4 - - 
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3.6.3 Návrh specifikace přístrojové náplně skříňového rozvaděče 

 

PŘÍVODNÍ SKŘÍŇ TRANSFORMÁTORŮ – celkem 4 pole (AVA 01, 15, 28, 37) 

1 ks - Pevně vestavěný vakuový vypínač  

• jmenovitý proud 1250 A 

• jmenovitý krátkodobý proud 25 kA / 3 s 

• s motorovým střádačovým pohonem pro 230 V, 50 Hz 

• se zapínací cívkou a dvěma vypínacími cívkami pro 220 V DC 

• signalizační válec s pomocnými kontakty 

• svorkovnice s vyvedenými ovládacími obvody 

1 ks - Odpojovač - uzemňovač na přípojnici (třípolohový spínač) 

• jmenovitý proud 1250 A 

• jmenovitý krátkodobý proud 25 kA / 3 s 

• s motorovým pohonem 220 V DC 

• signalizační válec s pomocnými kontakty 

• svorkovnice s vyvedenými ovládacími obvody 

1 ks - Odpojovač na přípojnici (dvoupolohový spínač) 

• jmenovitý proud 1250 A 

• jmenovitý krátkodobý proud 25 kA / 3 s 

• s motorovým pohonem 220 V DC 

• signalizační válec s pomocnými kontakty 

• svorkovnice s vyvedenými ovládacími obvody 

3 ks - Přístrojový transformátor proudu 

• převod 1250/1/1 A 

• výstupní výkon 10/30 VA 

• třída přesnosti 0,5SFS5/5P10  

• úředně ověřený 

1 ks - Přístrojový transformátor napětí 

• převod 22000/√3; 100/√3; 100/3 V 

• výstupní výkon 15/15 VA 

• třída přesnosti 0,5/3P  

3 sady - Kabelové koncovky  

• MV-CONNEX pro kabel 22-CXEKVCEY 1x240 – pro 3 paralelní kabely na fázi 

Vybavení nn části ovládací skříně 

• do dveří nn skříňky bude ve výrobě nainstalován terminál pole 
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VÝVODOVÁ SKŘÍŇ  – celkem 18 polí  (AVA 04-10, 18-21, 31-32, 40-44) 

1 ks - Pevně vestavěný vakuový vypínač  

• jmenovitý proud 1250 A 

• jmenovitý krátkodobý proud 25 kA / 3 s 

• s motorovým střádačovým pohonem pro 230 V, 50 Hz 

• se zapínací cívkou a dvěma vypínacími cívkami pro 220 V DC 

• signalizační válec s pomocnými kontakty 

• svorkovnice s vyvedenými ovládacími obvody 

1 ks - Odpojovač - uzemňovač na přípojnici (třípolohový spínač) 

• jmenovitý proud 1250 A 

• jmenovitý krátkodobý proud 25 kA / 3 s 

• s motorovým pohonem 220 V DC 

• signalizační válec s pomocnými kontakty 

• svorkovnice s vyvedenými ovládacími obvody 

1 ks - Odpojovač na přípojnici (dvoupolohový spínač) 

• jmenovitý proud 1250 A 

• jmenovitý krátkodobý proud 25 kA / 3 s 

• s motorovým pohonem 220 V DC 

• signalizační válec s pomocnými kontakty 

• svorkovnice s vyvedenými ovládacími obvody 

3 ks - Přístrojový transformátor proudu 

• převod 1250/1 A 

• výstupní výkon 30 VA 

• třída přesnosti 0,5/3P  

2 ks - Součtový transformátor proudu  

• převod 100/1A, výstupní výkon 1 VA, 1FS10 

• Umístění na vývodových kabelech – napojení je součástí dodávky 

1 ks - Přístrojový transformátor napětí 

• převod 22000/√3; 100/√3; 100/3 V, výstupní výkon 15/15 VA, tř. přesnosti 0,5/3P  

3 ks - Svodič přepětí 

• jmenovitý výbojový proud 10 kA, energetická třída 2 

2 sady - Kabelové koncovky  

• MV-CONNEX pro kabel 22-CXEKVCEY 1x240 – pro 2 paralelní kabely na fázi 

Vybavení nn části ovládací skříně 

• do dveří nn skříňky bude ve výrobě nainstalován terminál pole 
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VÝVODOVÁ SKŘÍŇ  – celkem 11 polí  (AVA 11, 12, 22-25, 33, 34, 45-47) 

1 ks - Pevně vestavěný vakuový vypínač  

• jmenovitý proud 1250 A 

• jmenovitý krátkodobý proud 25 kA / 3 s 

• s motorovým střádačovým pohonem pro 230 V 50 Hz 

• se zapínací cívkou a dvěma vypínacími cívkami pro 220 V DC 

• signalizační válec s pomocnými kontakty 

• svorkovnice s vyvedenými ovládacími obvody 

1 ks - Odpojovač - uzemňovač na přípojnici (třípolohový spínač) 

• jmenovitý proud 1250 A 

• jmenovitý krátkodobý proud 25 kA / 3 s 

• s motorovým pohonem 220 V DC 

• signalizační válec s pomocnými kontakty 

• svorkovnice s vyvedenými ovládacími obvody 

1 ks - Odpojovač na přípojnici (dvoupolohový spínač) 

• jmenovitý proud 1250 A 

• jmenovitý krátkodobý proud 25 kA / 3 s 

• s motorovým pohonem 220 V DC 

• signalizační válec s pomocnými kontakty 

• svorkovnice s vyvedenými ovládacími obvody 

3 ks - Přístrojový transformátor proudu 

• převod 1250/1 A 

• výstupní výkon 30 VA 

• třída přesnosti 0,5/3P  

1 ks - Součtový transformátor proudu (mimo REZERVY -  AVA 32,33, 46,47) 

• převod 100/1A, výstupní výkon 1 VA, 1FS10 

• Umístění na vývodových kabelech – napojení je součástí dodávky 

1 ks - Přístrojový transformátor napětí 

• převod 22000/√3; 100/√3; 100/3 V, výstupní výkon 15/15 VA, tř. přesnosti 0,5/3P  

3 ks - Svodič přepětí 

• jmenovitý výbojový proud 10 kA, energetická třída 2 

1 sada - Kabelové koncovky  

• MV-CONNEX pro kabel 22-CXEKVCEY 1x240 – pro 1 paralelní kabel na fázi 

Vybavení nn části ovládací skříně 

• do dveří nn skříňky bude ve výrobě nainstalován terminál pole 
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SPÍNAČ PŘÍPOJNIC – celkem 4 pole     (AVA 03, 17, 30, 39) 

1 ks - Pevně vestavěný vakuový vypínač  

• jmenovitý proud 2000 A 

• jmenovitý krátkodobý proud 25 kA / 3 s 

• s motorovým střádačovým pohonem pro 230 V 50 Hz 

• se zapínací cívkou a dvěma vypínacími cívkami pro 220 V DC 

• signalizační válec s pomocnými kontakty 

• svorkovnice s vyvedenými ovládacími obvody 

2 ks - Odpojovač - uzemňovač na přípojnici (třípolohový spínač) 

• jmenovitý proud 2000 A 

• jmenovitý krátkodobý proud 25 kA / 3 s 

• s motorovým pohonem 220 V DC 

• signalizační válec s pomocnými kontakty 

• svorkovnice s vyvedenými ovládacími obvody 

3 ks - Přístrojový transformátor proudu 

• převod 2000/1 A 

• výstupní výkon 30 VA 

• třída přesnosti 5P10  

Vybavení nn části ovládací skříně 

• do dveří nn skříňky bude ve výrobě nainstalován terminál pole 

 

 

MĚŘENÍ NAPĚTÍ NA PŘÍPOJNICÍCH - celkem 4 pole (AVA 02, 16, 29, 38) 

6 ks - Přístrojový transformátor napětí 

• převod 22000/√3; 100/√3; 100/3 V 

• výstupní výkon 15/15 VA 

• třída přesnosti 0,5/3P  

Vybavení nn části ovládací skříně 

• do dveří nn skříňky bude ve výrobě nainstalován terminál pole 

  



Bc. Václav Besta: Projekt modernizace technologie 110/22/6 kV v rozvodně R8/III - Hulváky

 

2011 46 

PODÉLNÉ DĚLENÍ – celkem 4 pole     (AVA 13, 14, 26, 27) 

1 ks - Pevně vestavěný vakuový vypínač  

• jmenovitý proud 2000 A 

• jmenovitý krátkodobý proud 25 kA / 3 s 

• s motorovým střádačovým pohonem pro 230 V 50 Hz 

• se zapínací cívkou a dvěma vypínacími cívkami pro 220 V DC 

• signalizační válec s pomocnými kontakty 

• svorkovnice s vyvedenými ovládacími obvody 

2 ks - Odpojovač - uzemňovač na přípojnici (třípolohový spínač) 

• jmenovitý proud 2000 A 

• jmenovitý krátkodobý proud 25 kA / 3 s 

• s motorovým pohonem 220 V DC 

• signalizační válec s pomocnými kontakty 

• svorkovnice s vyvedenými ovládacími obvody 

3 ks - Přístrojový transformátor proudu 

• převod 2000/1 A 

• výstupní výkon 30 VA 

• třída přesnosti 5P10  

Vybavení nn části ovládací skříně 

• do dveří nn skříňky bude ve výrobě nainstalován terminál pole 

 

 

 Jednopólové přehledové schéma rozvodny R 22 kV, ze kterého je patrné zapojení 

přístrojů v jednotlivých polích rozvodny se nachází v příloze 7. 

  

 Blokovací podmínky pro přístroje v jednotlivých skříních rozvodny 22 kV budou 

vytvořeny ve formě rovnic, které se následně implementují do jednotlivých ovládacích 

terminálů. Drátové blokovací podmínky nebudou provedeny. Blokovací podmínky budou 

vytvořeny oddělením ŘS společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
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3.7 Návrh přechodu odběratelů z R 6 kV do R 22 kV 

Nová výstavba vnitřních rozvoden vn v klasickém (kobkovém) provedení již není 

přípustná podle [3]. Důvodem je unifikace napětí rozvodné sítě vvn na hodnotu 22 kV. 

3.7.1 Podmínky platné technologie v R 6 kV 

Vnitřní rozvodny vn v klasickém (kobkovém) provedení 

• „Výstavba nových kobkových rozvoden nebude z koncepčního hlediska 

připuštěna 

• Stávající kobkové rozvodny budou na základě Technicko-ekonomického 

zhodnocení rekonstruovány, nebo nahrazovány technologií kompaktního 

modulárního provedení s izolací SF6“ [3] 

3.7.2 Postup při přechodu ze sítě 6 kV na 22 kV 

Z důvodu ukončení podpory a rozvoje vn sítí o napětí nižším než 22 kV, je jediným 

řešením, mimo zrušení všech odběrných míst v rozvodně R 6 kV, postupný přechod části 

odběratelů ze sítě o napětí 6 kV na nově podporovanou síť o napětí 22 kV. 

Po konzultaci s hlavním technikem oddělení Příprava provozu Morava, p. Jindřichem 

Vlčkem, byl stanoven následující postup. 

 

Zrušení (vypovězení) odběrných míst v R 6 kV pro následující odběratele: 

• Odběrná místa z kobek č. 17 a č. 28 (ČS Nová Ves – Bartošova) mohou 

být zrušena, protože odběratel má možnost napájení z vedení V94 z Elektrárny 

Třebovice (ETB). V této práci je počítáno se zrušením odběrného místa. 

 

• Odběrná místa z kobek č. 19 a č. 30 (R2/XI) mohou být zrušena. Odběratel má 

možnost přepojit jeden ze svých transformátorů do druhé poloviny rozvodny R2/XI 

(22 kV). Tímto se zajistí napájení alespoň poloviny odběratelovy rozvodny 

v případě odstávek pro revize nebo čištění. V této práci je počítáno se zrušením 

odběrného místa. 
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• Odběrná místa z kobek č. 13 a č. 16 (R2/VII) mohou být zrušena nebo převedena 

na napájecí hladinu 22 kV. V této práci je počítáno s přechodem do R 22 kV. 

 

• Odběrná místa z kobek č. 11 a č. 14 (R2/XIII) mohou být zrušena nebo převedena 

na napájecí hladinu 22 kV. V této práci je počítáno s přechodem do R 22 kV. 

 

• V rozvodně R 6 kV budou zrušeny kobky č. 20 (Měření 2), č. 18 (SP 18) a dále 

kobky č. 15, 21, 26, 27 a 29 (REZ). 

 

Přechod odběrných míst z R 6 kV do R 22 kV pro následující odběratele: 

• Odběrná místo z kobky č. 3, 4, 6, 7, 8, 12 a 25 (Linde) budou převedeny 

na napájecí hladinu 22 kV. Napájení bude zajištěno dvěma kabely na vývod. 

 

• Vývody pro transformátory T 11, T 12 a T 13 budou převedeny na napájecí hladinu 

22 kV. Napájení bude zajištěno vždy jedním kabelem na transformátor. 

 

• Postup přepojení vývodů z rozvodny R 6 kV do rozvodny R 22 kV je součástí 

kapitoly 4. 
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3.8 Koncepce řídicího systému stanice 

3.8.1 ŘSS pro dálkové ovládání rozvoden 

 Pro zabezpečení dálkového řízení a ovládání nově navržené technologie v 

rozvodnách R 110 kV a R 22 kV, musí být vybudována infrastruktura, která umožní sběr a 

zpracování informací z jednotlivých zařízení v rozvodně. ŘS musí umožnit jak provádění 

operací a povelů na lokální úrovni, tak musí bezpečně a spolehlivě tyto informace přenášet 

do nadřazeného dispečerského systému [9].   

3.8.2 Požadavky na spolehlivost komunikace 

 Podle metodiky DSO_ME_0052r03 Koncepce standardu řídících systémů stanic je 

transformovna R8/III z hlediska počtu vývodů 110 kV (méně než 15) zařazena do 

kategorie S2 – Stanice vvn, vvn/vn. 

 

Požadavky na ŘSS podle [3]: 

• Rozšířitelnost 

• Bezpečnost 

• Zajištění integrity dat 

• Vnitřní zpracování informací (průchodnost systému i při zátěži do 1 s) 

• Synchronizace vnitřního času systému 

• Schopnost autodiagnostiky 

• Životnost 

• Jednoduchá údržba 

 

Požadavky na silové spínací prvky: 

 Nově navržené spínací prvky budou umožňovat spolehlivou dvoustavovou 

signalizaci provozních stavů a zároveň je možno je dálkově ovládat. Pro stanice kategorie 

S2 je vyžadováno bezvýpadkové napájení pomocí stejnosměrného napětí (akustanice). [9] 

Požadavky na síťovou architekturu: 

 Lokální počítačová síť (LAN) u decentralizovaného systému bude propojovat 

všechny komponenty systému s centrální jednotkou. Propojení bude realizováno po 

zdvojené kruhové sběrnici, pomocí dvou oddělených optických kabelů. [9] 



Bc. Václav Besta: Projekt modernizace technologie 110/22/6 kV v rozvodně R8/III - Hulváky

 

2011 50 

Požadavky na komunikační cestu podle [3]: 

 Komunikační cesta bude realizována v provedení zdvojeném, kdy budou dva na 

sobě nezávislé komunikační kanály. První (hlavní) cesta bude realizována pomocí 

optického propojení a druhá (záložní) bude realizována pomocí technologie GPRS–EDGE. 

Minimální požadovaná přenosová rychlost je 9,6 kbps. 

 Pro komunikaci mezi nadřazeným dispečerským systémem a jednotkami SicamPAS 

bude použito protokolu dle standardu IEC 60870-5-104. Pro komunikaci mezi lokálním 

zařízením rozvodny bude použito protokolu dle standardu IEC 61850 [9]. 

 

Ovládání, blokování a signalizace stavů přístrojů 

Volba ovládání je prováděna v terminálu pole řídicího systému „místně-dálkově“. 

V režimu „místně“ nelze ovládat dálkově z dispečinku a z místního operátorského 

pracoviště. Nouzově (bez blokovacích podmínek) lze ovládat přímo z pohonů v rozvaděči. 

Blokování přístrojů proti chybné manipulaci je prováděno softwarově v řídicím systému. 

Signalizace stavu silových prvků a poruch bude provedena napětím 220 V DC do 

terminálů pole ŘSS v ovládacích skříních jednotlivých polí. Úrovně pro ovládání 

technologie jsou zobrazeny na obrázku 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11 - Úrovně ovládání technologie 110/22 kV [9] 

Úroveň – 1

Úroveň – 2

Úroveň – 3

Úroveň – 4

Dálkové ovládání - Dispečink DE

Místní ovládání – PC na R8/III

Místní ovládání – Terminál

Místní ovládání – Pohon
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3.8.3 Komponenty Ř

Řídicí systém pro rozvodny 

Pro zabezpečení dohledu a dálkové správy nad technologií elektrické stanice 

využito řídicího systém

součástí standardů společ

Obrázek 12 - Komponenty 

 

Systémová stanice pro monitoring za

Základním stavebním kamenem pro použití 

rozvoden, založeného na technologii Siemens SICAM PAS, je systémová stanice 6MD91

(Obrázek 13). Jedná se o systémovou stanici, která má funkci serveru, do které jsou 

soustředěny komunikační obvody z

Obrázek 
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ŘSS 

cí systém pro rozvodny - Siemens SICAM PAS 

ení dohledu a dálkové správy nad technologií elektrické stanice 

systému společnosti Siemens - SICAM PAS (Obrázek 

ečnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

 
 

Komponenty řídicího systému Siemens SICAM PAS (zdroj: Siemens,a.s.)

Systémová stanice pro monitoring zařízení – SICAM 6MD91 

Základním stavebním kamenem pro použití ŘS pro dálkové ř

voden, založeného na technologii Siemens SICAM PAS, je systémová stanice 6MD91

. Jedná se o systémovou stanici, která má funkci serveru, do které jsou 

ční obvody z tzv. terminálů [9]. 

Obrázek 13 - Systémová stanice Siemens SICAM 6MD91 

rozvodně R8/III - Hulváky
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ení dohledu a dálkové správy nad technologií elektrické stanice bude 

(Obrázek 12), který je 

emens SICAM PAS (zdroj: Siemens,a.s.) 

S pro dálkové řízení a automatizaci 

voden, založeného na technologii Siemens SICAM PAS, je systémová stanice 6MD91 

. Jedná se o systémovou stanici, která má funkci serveru, do které jsou 

 
Systémová stanice Siemens SICAM 6MD91 [11] 
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Multifunkční ochranná a ovládací jednotka – Siemens SIPROTEC 4 

Pro ochranu a místní ovládání zařízení ve skříňových rozvaděčích, bude použito 

multifunkčních ochranných a vstupně/výstupních (I/O) jednotek Siemens SIPROTEC 4 

(Obrázek 14). Tyto ochranné a ovládací I/O jednotky budou součástí každé jednotlivé 

skříně Siemens NX PLUS, určené pro modernizaci stávající rozvodny R 22 kV. Pomocí 

rozhraní, tvořeného tlačítky bude možné přímé řízení prvků, jejichž aktuální stav bude 

zobrazen na LCD displeji [9]. 

  

 
 

Obrázek 14 - Multifunkční I/O ovládací a ochranná jednotka Siemens SIPROTEC 4 [11] 

 

 Jednotky SicamPAS/ SIPROTEC 4 mohou použít připojení podle standardů IEC 

60870-5-103. Další možností připojení nabízí přes sběrnici Profibus FMS/DP. Profibus DP 

se řadí podle [12] k nejjednodušší a nejrozšířenější variantě této sběrnice.    
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Výhody použití ŘSS - Siemens SICAM PAS

 

• Umožňuje použití databázových systém

• Využívá jednu spole

systému zadává pouze jednou. 

a je zajištěna konzistence dat.

• Umožňuje použití vysokorychlostních komunika

• Zajišťuje distribuc

místa v rámci stávající distribu

• Je interoperabilní a kompatibilní se stávajícími systémy, což umož

bezproblémovou komunikaci a spolupráci mez

• Používá standardizované protokoly, o

normy IEC 61850

• Vysoká úroveň

požadavků uživatele

• Ovládání z prost

• Snadná konfigurace a uvád

 

Obrázek 
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Siemens SICAM PAS [9]: 

uje použití databázových systémů klient – server 

dnu společnou centrální databázi, čímž je zajišt

systému zadává pouze jednou. Tímto se minimalizuje pracnost p

ěna konzistence dat. 

použití vysokorychlostních komunikačních sítí dle obrázku 15

distribuci jednotlivých informací o zařízení do p

rámci stávající distribuční sítě, případně i nad rámec této sít

Je interoperabilní a kompatibilní se stávajícími systémy, což umož

bezproblémovou komunikaci a spolupráci mezi systémy různých dodavatel

Používá standardizované protokoly, odpovídající standard

normy IEC 61850 dle obrázku 16. 

Vysoká úroveň modularity umožňuje snadné rozšiřování na základ

ů uživatele. 

prostředí OS Windows pomocí grafické konfigurace

Snadná konfigurace a uvádění do provozu. 

Obrázek 15 - Příklad aplikace systému Semens SICAM PAS 

rozvodně R8/III - Hulváky
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ímž je zajištěno, že se údaj do 

inimalizuje pracnost při vkládání dat 

dle obrázku 15. 

ízení do přesně definovaného 

 i nad rámec této sítě. 

Je interoperabilní a kompatibilní se stávajícími systémy, což umožňuje 

i systémy různých dodavatelů. 

standardu podle mezinárodní 

ování na základě budoucích 

Windows pomocí grafické konfigurace. 

íklad aplikace systému Semens SICAM PAS [11] 
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Obrázek 16 - Schéma principu komunikace řídicího systému modernizované R8/III 
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4 ZPRACOVÁNÍ ČASOVÉHO PLÁNU POSTUPU 

MODERNIZACE 

V této kapitole je provedeno stanovení posloupnosti činností spojených 

s modernizací rozvoden R 110 kV a R 22 kV a je proveden odhad jejich časové náročnosti. 

Předpokládaná doba realizace je určena na základě znalosti již dokončených staveb 

a konzultací s experty - projektantem i zhotovitelem obdobně složitých projektů. 

4.1 Podmínky pro provedení rekonstrukcí v R 110 kV a R 22 kV 

Limitující podmínky byly stanoveny s ohledem na provozní stavy, jejichž dodržení 

vyžaduje odbor Příprava provozu Morava ze společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

 

Limitující podmínky pro rekonstrukci rozvodny R 110 kV: 

 

1. Jako první se bude rekonstruovat rozvodna R 110 kV, poté R 22 kV, provoz 

rozvodny R 6 kV bude následně ukončen. 

 

2. Rozvodna R 110 kV bude vypnutá po celou dobu rekonstrukce. 

 

3. Před zahájením rekonstrukce rozvodny R 110 kV musí předcházet dokončení 

stavby, kterou se vybuduje nové kabelové propojení mezi uzlovými 

transformovnami R8/III a R8/IV na hladině 22 kV tak, aby celkový přenášený 

výkon byl dostačující pro napájení stávající rozvodny R 22 kV na R8/III a bylo 

tak možné odstavit a modernizovat rozvodnu R 110 kV.  

Jedná se o tuto stavbu:  Kabelový propoj R8/III-R8/IV, 22 kV 

 

4. Před zahájením rekonstrukce rozvodny R 110 kV musí předcházet dokončení 

staveb, kterými se nahradí stávající kabelové propojení mezi uzlovou 

transformovnou R8/II a podružnými rozvodnami na hladině 22 kV. 

Jedná se o tyto stavby:  Kabelový propoj R8/II-R2/I-R2/X-R6/VI, 22 kV 

     Kabelový propoj R8/II-R3/I-R8/IV, 22 kV 
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5. V transformovně R8/IV musí být instalován nový transformátor T4, 

110/22/6,3 kV, 63 MVA. Tento transformátor bude sloužit jako záloha 

pro stávající pecní transformátor T3, 110/22/6,3 kV, 63 MVA, který napájí 

elektrickou obloukovou pec LF 80 t a EOP 5. Zároveň bude zajišťovat potřebný 

výkon pro napájení transformovnou R8/III po síti 22 kV. 

 

Limitující podmínky pro rekonstrukci rozvodny R 22 kV: 

 

1. Před zahájením rekonstrukce rozvodny R 22 kV musí být dokončena 

rekonstrukce rozvodny R 110 kV. 

 

2. Rozvodna R 22 kV bude modernizována za provozu po dílčích částech (etapách). 

 

3. V první etapě dojde k přepojení stávajících vývodů ze sekce 1 (kobky č. 1 – 8) 

do rezervních kobek v sekci  2 (kobky č. 13 – 22). Kobka 9 – 12 zůstane po dobu 

výstavby 1 sekce zachována, aby byl k dispozici transformátor T2. 

 

4. Každá z podružných rozvoden R2/I a R2/X, musí mít zachováno napájení 

alespoň po dvou dvojicích kabelů. R2/XI musí mít zachováno napájení po třech 

dvojicích kabelů. 

 

5. Transformátory 22/6 kV (T3, T4 a T5) musejí být po celou dobu rekonstrukce 

R 22 kV v provozu. 
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4.1.1 Harmonogram postupu modernizace - Ganttův diagram 

V této části je proveden odhad časové náročnosti úkonů, potřebných pro provedení 

modernizace rozvodny R 110 kV (Tabulka 12) a rozvodny R 22 kV (Tabulka 13). Činnosti 

jsou rozděleny do jednotlivých etap, podle toho zda se jedná o stavební části nebo 

technologické zařízení. 

Tabulka 12 – Odhad činností a jejích doby trvání pro modernizaci R 110 kV 

Pořadí Název úkolu Doba trvání 

1 Rekonstrukce rozvodny R 110 kV 292 dny 

2    Předání staveniště do modernizace 3 dny 

3       Vypnutí celé rozvodny 110 kV a úprava rozvodny 22 kV 1 den 

4       Odpojení přívodního vedení V653 a V654 z ETB na průchodkách 1 den 

5       Vymezení a zajištění pracoviště 1 den 

6    Převzetí stanoviště po modernizaci 1 den 

7       Odjištění pracoviště 1 den 

8       Připojení přívodního vedení V653 a V654 z ETB na průchodkách 1 den 

9       Zapnutí celé rozvodny 110 kV a 22 kV 1 den 

10    Práce na výzbroji jednotlivých polí 288 dny 

11       Pole 1 - Trafo T2 - 31,5 MVA 72 dny 

12          stavební příprava 7 dny 

13          betonování 2 dny 

14          tvrdnutí betonu 40 dny 

15          demontáže vypínače, silových propojů 7 dny 

16          montáž POK, vypínače, silové napojení, podpěrky 7 dny 

17          příprava kabeláže do rozvodny 7 dny 

18          sekundární napojení vypínače, úpravy ve skříní, zapojování 14 dny 

19          odzkoušení, revize, uvedení do provozu 2 dny 

20       Pole 2 - Přívod V653 - Třebovice 72 dny 

21          stavební příprava 7 dny 

22          betonování 2 dny 

23          tvrdnutí betonu 40 dny 

24          demontáže vypínače, silových propojů 7 dny 

25          montáž POK, vypínače, silové napojení, podpěrky 7 dny 

26          příprava kabeláže do rozvodny 7 dny 

27          sekundární napojení vypínače, úpravy ve skříní, zapojování 14 dny 

28          odzkoušení, revize, uvedení do provozu 2 dny 
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29       Pole 3 - Přívod V654 - Třebovice 72 dny 

30          stavební příprava 7 dny 

31          betonování 2 dny 

32          tvrdnutí betonu 40 dny 

33          demontáže vypínače, silových propojů 7 dny 

34          montáž POK, vypínače, silové napojení, podpěrky 7 dny 

35          příprava kabeláže do rozvodny 7 dny 

36          sekundární napojení vypínače, úpravy ve skříní, zapojování 14 dny 

37          odzkoušení, revize, uvedení do provozu 2 dny 

38       Pole 4 - Trafo T1 - 31,5 MVA 72 dny 

39          stavební příprava 7 dny 

40          betonování 2 dny 

41          tvrdnutí betonu 40 dny 

42          demontáže vypínače, silových propojů 7 dny 

43          montáž POK, vypínače, silové napojení, podpěrky 7 dny 

44          příprava kabeláže do rozvodny 7 dny 

45          sekundární napojení vypínače, úpravy ve skříní, zapojování 14 dny 

46          odzkoušení, revize, uvedení do provozu 2 dny 

47       Pole 5 - Spojka příčný spínač 72 dny 

48          stavební příprava 7 dny 

49          betonování 2 dny 

50          tvrdnutí betonu 40 dny 

51          demontáže vypínače, silových propojů 7 dny 

52          montáž POK, vypínače, silové napojení, podpěrky 7 dny 

53          příprava kabeláže do rozvodny 7 dny 

54          sekundární napojení vypínače, úpravy ve skříní, zapojování 14 dny 

55          odzkoušení, revize, uvedení do provozu 2 dny 

56       Pole 6 - Trafo T6 - 40 MVA 72 dny 

57          stavební příprava 7 dny 

58          betonování 2 dny 

59          tvrdnutí betonu 40 dny 

60          demontáže vypínače, silových propojů 7 dny 

61          montáž POK, vypínače, silové napojení, podpěrky 7 dny 

62          příprava kabeláže do rozvodny 7 dny 

63          sekundární napojení vypínače, úpravy ve skříní, zapojování 14 dny 

64          odzkoušení, revize, uvedení do provozu 2 dny 
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65       Pole 7 - Bleskojistky 72 dny 

66          stavební příprava 7 dny 

67          betonování 2 dny 

68          tvrdnutí betonu 40 dny 

69          demontáže vypínače, silových propojů 7 dny 

70          montáž POK, vypínače, silové napojení, podpěrky 7 dny 

71          příprava kabeláže do rozvodny 7 dny 

72          sekundární napojení vypínače, úpravy ve skříní, zapojování 14 dny 

73          odzkoušení, revize, uvedení do provozu 2 dny 

74       Pole 8 - Trafo T7 - 40 MVA 72 dny 

75          stavební příprava 7 dny 

76          betonování 2 dny 

77          tvrdnutí betonu 40 dny 

78          demontáže vypínače, silových propojů 7 dny 

79          montáž POK, vypínače, silové napojení, podpěrky 7 dny 

80          příprava kabeláže do rozvodny 7 dny 

81          sekundární napojení vypínače, úpravy ve skříní, zapojování 14 dny 

82          odzkoušení, revize, uvedení do provozu 2 dny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Václav Besta: Projekt modernizace technologie 110/22/6 kV v rozvodně R8/III - Hulváky

 

2011 60 

Tabulka 13  – Odhad činností a jejích doby trvání pro modernizaci R 22 kV 

Pořadí Název úkolu Doba trvání 

1 Rekonstrukce rozvodny R 22 kV 191 dny 

2    Ochrany a ŘS 35 dny 

3       Navezení skříní ŘSS na stavbu a montáž 7 dny 

4       Montáž optických propojů kabeláže a snímačů, antény GPS 7 dny 

5       Instalace SW SIEMENS a parametrizace ochran 14 dny 

6       Nastavení SW-SCADA-MKD 14 dny 

7       Výchozí revize 7 dny 

8    Práce na výzbroji jednotlivých polí 191 dny 

9       1. etapa 63 dny 

10          Vypnutí první sekce (kobky č. 1 - 12) rozvodny 22 kV 1 den 

11          Předání staveniště 1. etapy do modernizace 1 den 

12          Přepojení vývodu z kobky č. 1 (T4) do kobky č.29 2 dny 

13          Přepojení vývodů z kobky č. 3 (T3) do kobky č.30 2 dny 

14          Odpojení T14 z kobky č. 5 1 den 

15          Odpojení R2/I z kobky č. 7  1 den 

16          Demontáž kobek č. 1 - 8 16 dny 

17          Navezení skříní 22 kV (AVA01 - AVA14) na stavbu a osazení na rám 30 dny 

18          Instalace kabelové trasy 10 dny 

19          Průběžné zprovoznění rozvaděčů pod napětí 12 dny 

20          Průběžné výchozí revize 12 dny 

21          Přepojení T2 z kobky č.9 do AVA01  2 dny 

22          Připojení W11,W21 - AVA02 1 den 

23          Připojení SP1 - AVA03 1 den 

24          Připojení LINDE-K1+2 do AVA04 2 dny 

25          Připojení LINDE-VTK1 do AVA05 2 dny 

26          Připojení LINDE-VTK2 do AVA06 2 dny 

27          Připojení LINDE-K3+4 do AVA07 2 dny 

28          Připojení LINDE-VTK3 do AVA08 2 dny 

29          Připojení LINDE-K5+6 do AVA09 2 dny 

30          Připojení LINDE-K7+8 do AVA10 2 dny 

31          Připojení R2/VII - K3 do AVA11 2 dny 

32          Připojení R2/VIII - T1 do AVA12 2 dny 

33          Připojení PD1 - AVA13 2 dny 

34          Připojení PD2 - AVA14 2 dny 
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35       2. etapa 61 dny 

36          Vypnutí druhé sekce (kobky č. 13 - 22) rozvodny 22 kV 1 den 

37          Demontáž kobek č. 9 - 17 18 dny 

38          Navezení skříní 22 kV (AVA015 - AVA27) na stavbu a osazení na rám 30 dny 

39          Instalace kabelové trasy 10 dny 

40          Průběžné výchozí revize 12 dny 

41          Průběžné zprovoznění rozvaděčů pod napětí 12 dny 

42          Přepojení T1 z kobky č. 21 do AVA15  2 dny 

43          Přepojení R2/I - K3+4 do AVA16 2 dny 

44          Připojení SP2 - AVA17 2 dny 

45          Přepojení R2/I - K5+6 do AVA19 2 dny 

46          Přepojení R2/I - K7+8 do AVA20 2 dny 

47          Připojení R8/IV - do AVA21 2 dny 

48          Přepojení T11 z kobky č. 5 (R 6 kV) do AVA22 2 dny 

49          Přepojení T13 z kobky č. 23 (R 6 kV) do AVA23 2 dny 

50          Přepojení R2/VII - K4 z kobky č. 16 (R6 kV) do AVA24 2 dny 

51          Přepojení R2/XIII - T2 z kobky č. 14 (R6 kV) do AVA25 2 dny 

52          Připojení PD3 - AVA26 2 dny 

53          Připojení PD4 - AVA27 2 dny 

54       3. etapa 46 dny 

55          Vypnutí části druhé sekce (kobky č. 18 - 22) rozvodny 22 kV 1 den 

56          Demontáž kobek č. 18 - 22 10 dny 

57          Navezení skříní 22 kV (AVA28 - AVA47) na stavbu a osazení na rám 35 dny 

58          Instalace kabelové trasy 14 dny 

59          Průběžné výchozí revize 16 dny 

60          Průběžné zprovoznění rozvaděčů pod napětí 16 dny 

61          Přepojení T6 z kobky č. 28 do AVA28 2 dny 

62          Připojení W13,W23 - AVA29 1 den 

63          Připojení SP3 - AVA30 1 den 

64          Přepojení R2/X - KWH1A+WH1B z kobky č.31 do AVA31 2 dny 

65          Připojení R8/IV - K3+4 do AVA32 2 dny 
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66          Rezerva AVA33 a AVA34 1 den 

67          Připojení PD5 - AVA35 2 dny 

68          Připojení PD6 - AVA36 2 dny 

69          Přepojení T7 kobka č. 38 do AVA37 2 dny 

70          Připojení W14,W24 - AVA38 1 den 

71          Připojení SP4 - AVA39 1 den 

72          Přepojení R2/XI - K1+2 z kobky č. 26 do AVA40 2 dny 

73          Přepojení R2/XI - K3+4 z kobky č. 27 do AVA41 2 dny 

74          Přepojení R2/XI - K5+6 z kobky č. 40 do AVA42 2 dny 

75          Přepojení R2/XI - K7+8 z kobky č. 41 do AVA43 2 dny 

76          Připojení R8/IV - K5+6 do AVA44 2 dny 

77          Přepojení T12 z kobky č. 22 (R6 kV) do AVA25 2 dny 

78          Připojení T14 do AVA36 2 dny 

79          Rezerva AVA47 1 den 

80       4. etapa 40 dny 

81          Demontáž třetí a čtvrté sekce (kobky č. 23 - 47) rozvodny 22 kV 40 dny 

 

 

 V příloze 8 je zpracován modelový harmonogram činností, které se mají provádět 

v rámci jednotlivých etapách modernizace rozvodny R 110 kV. V příloze 9 je zpracován 

harmonogram pro postup modernizace rozvodny R 22 kV. 

 

Poznámka ke tvorbě harmonogramu: 

 Harmonogram je navržen jako výchozí, který se však operativně může měnit, 

doplňovat, případně redukovat o činnosti, které v době tvorby nemusí být známy. 

Vytváření harmonogramu je do jisté míry založeno na zkušenostech pracovníků, kteří jej 

tvoří (projektanti, manažeři, technici, apod.). Navíc každá stavba, akce nebo projekt je 

specificky svým místem, časem a dostupnými zdroji, které přímo ovlivňují průběh 

plánovaných činností. Činnosti mohou být dokončeny dříve v případě, že nastoupí 

pracovní četa ve větším počtu a danou aktivitu zvládne v kratším čase. V tomto případě se 

nám vytvářejí časové rezervy. V opačném případě se doba prodlužuje a přenáší svou 

návaznost na následující aktivitu, tím se projekt může dostat do časového skluzu. 
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5 ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout vhodnou variantu pro modernizaci 

stávajícího přístrojového vybavení rozvoden R 110 kV a R 22 kV v transformovně R8/III. 

Pro rekonstrukci přístrojového vybavení rozvodny R 110 kV, se nabízely varianty výběru 

v podobě zachování stávajícího klasického provedení, případně volba moderní 

zapouzdřených, plynem SF6 izolovaných rozvaděčů. Po porovnání obou koncepcí 

z hlediska výhod a nevýhod, jsem zvolil variantu rozvodny v klasickém provedení. 

Důvodem byla nejen menší náročnost na úpravu stávajících vnitřních prostorů a nižší 

investiční náklady. Pro rekonstrukci stávající rozvodny R 22 kV byla na základě 

vnitropodnikové metodiky použita technologie skříňového modulárního rozvaděče 

Siemens NX Plus. Hlavním požadavkem, kladeným na výběr použité technologie, byla 

možnost aplikovat přímé dispečerské řízení a dálkovou diagnostiku provozních i 

poruchových stavů, při zvýšení bezpečnosti, spolehlivosti a ekonomice provozu. V rámci 

unifikace rozvodné sítě bylo navrhnuto řešení přechodu stávajících odběratelů napájených 

z rozvodny R 6 kV, do nově rekonstruované rozvodny R 22 kV. Součástí návrhu je 

stanovení harmonogramu a odhad časové náročnosti jednotlivých činností v rámci 

modernizace a jeho reprezentace v grafické formě pomocí Ganttova diagramu. Cíle práce 

byly v těchto bodech splněny. 

Hlavní předností nově navržené technologie je zvýšení úrovně bezpečnosti a 

spolehlivosti provozovaného elektrického zařízení. Prodloužením intervalů pravidelné 

údržby se dosáhne významného snížení nákladů na tuto činnost, způsobené posunem 

periody údržby na dvojnásobnou dobu. K dalším finančním úsporám dojde při přechodu na 

přímé dispečerské řízení, kdy bude možné převést transformovnu z obslužného do 

bezobslužného režimu. Tento sociálně citlivý krok se však neobejde bez náležité podpory 

vedení, neboť by se redukce dotkla pěti pracovníků, tvořící stálý obslužný personál.  

Použitá koncepce skříňových rozvaděčů Siemens NX Plus má výhodu ve zmenšení 

plochy, kterou nově rekonstruovaná technologie zaujímá. Předností nového řídícího 

systému integrující i funkce ochran, bude možné centrální dálkové ovládání z prostor 

dispečinku, který se pro oblast Morava nachází v Domu energetiky (DE) v Ostravě.  
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Zajímavým směrem, kterým by se dalo rozšířit tuto práci, je provedení výměny 

vodou chlazených výkonových transformátorů 110/22 kV (T1, T6, T7), obdobně jako T2, 

který byl již vyměněn v roce 2009. Na základě výsledků pravidelných prohlídek nelze 

provést spolehlivé utěsnění spojů, a tím zabránit zvýšeným únikům olejové náplně. 

Stávající transformátory by se nahradily novými, vzduchem chlazenými transformátory 

se sníženými ztrátami. 

Kupříkladu pro stávající transformátor T1 se v propočtu, který byl poskytnut 

technikem transformátorů vvn Ing. Michalem Tarjanem ze společnosti ČEZ Distribuce, 

a.s., se uvádí, že nový transformátor má, oproti stávajícímu, nižší ztráty při provozu 

naprázdno 18 kWh oproti 90 kWh a ztráty při provozu nakrátko činí 110 kWh oproti 185 

kW/h. Přepočtem ztrát na výkon by došlo při 70 % zatížení k hodinové úspoře cca 100 kW 

ve prospěch nového transformátoru. Pokud by byla uvažována životnost transformátoru 20 

let, pak by se uspořily náklady na krytí ztrát ve výši 17520 kWh. Ve finančním vyjádření 

by se při ceně za silovou elektřinu, se kterým propočet kalkuluje (1,60 Kč/kWh), dosáhlo 

finanční úspory ve výši cca 28 mil. Kč.  Při pořizovací ceně nového transformátoru, která 

činí cca 16 mil. Kč, a při uvažování dalšího růstu ceny za silovou elektřinu, budou i 

finanční úspory vyšší. 
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Měřítko: čtvercová síť o rozměru pole 500 x 500 m 
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Příloha 7: Jednopólové schéma modernizované rozvodny R 22 kV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Příloha 8: Harmonogram činností pro modernizaci R 110 kV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 9: Harmonogram činností pro modernizaci R 22 kV 

 


