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Abstrakt  
 

Cílem této bakalářské práce je popis a porovnání diagnostických metod a výsledků získaných při 

provádění diagnostiky vvn vypínačů. Stručně jsem popsal historii vývoje vypínačů v České 

republice. Popsal jsem význam technické diagnostiky se zaměřením na vypínače vvn. Analyzoval 

jsem moţnosti diagnostiky s přihlédnutím k postupnému zavádění nových metod pro provádění 

diagnostiky s důrazem na maximální spolehlivost a bezpečnost. Pro vypracování této práce jsem 

vyuţil zkušeností, které jsem získal při provádění diagnostiky vysokonapěťových přístrojů.  
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Abstract  
 

The main purpose of the bachelor thesis is description and comparison of diagnostic methods and 

results obtained from the diagnosis of HV circuit breakers. I have briefly described the history of the 

development of the design of circuit breakers in the Czech Republic. I described the importance of 

technical diagnostics focusing on the HV circuit breaker. I have analyzed the actutal possibilities of 

diagnostic with regard to following introduction of new diagnostic methods with an emphasis on 

maximum safety and reliability. In this thesis I have used my experience and my results that I have 

gained during my work in in the HV utilities diagnostics branch. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 
 

ČEZ  - energetická společnost ČEZ, a.s. 

ČDS - ČEZ Distribuční Sluţby, s.r.o.  

ČSN - Česká státní norma  

ČR - Česká republika  

DC - stejnosměrné (napětí)  

DRM, SDRM - dynamické měření odporu 

EN - Evropská norma  

I - proud [A, kA] 

LCD - zobrazovací zařízení - displej 

PNE - podniková norma energetiky. 

R - elektrický odpor [Ω] 

S - zdánlivý výkon [MVA] 

SF6 - Hexafluorid síry  

U - napětí [mV, V, kV] 

max. - maximum 

min. - minimum 

např. - například  

obr. - obrázek  

p - tlak [Mpa]  

ppm - jednotky z milionu  

t - čas [ms]  

tab. - tabulka  

tj.  - to je 

tzv. - takzvané  

vvn - velmi vysoké napětí 

vyp - vypnutí  

zvn - zvlášť vysoké napětí  

zap - zapnutí  
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1  Úvod 

Vypínače VVN patří k základním prvkům rozvodných elektrizačních soustav. Svojí vysokou 

vypínací schopností a spolehlivostí zabezpečují uzlové body sítí. Jádrem vypínače je zhášecí 

komora, která určuje jeho technické parametry. Během vypínacího pochodu v ní probíhají sloţité 

fyzikální a chemické děje, které jsou obtíţně měřitelné nebo na základě fyzikálně-matematického 

popisu počitatelné. Na všechny části komory působí velké gradienty teplot a tlaků, kombinovaný 

přenos energie, rozklad zhášecího média. Další neméně důleţitou součástí vypínače je pohon, 

zajišťující i po dlouhé době nečinnosti rychlé a spolehlivé zapnutí, respektive vypnutí vypínače.  

Kaţdá tato činnost vypínače je podmíněna provozuschopným stavem vypínače, který je potřeba 

ověřit při provádění revizní činnosti, ve skupině ČEZ při provádění kontroly dle zpracovaného Řádu 

preventivní údrţby. Vzhledem ke stále sloţitějšímu konstrukčnímu uspořádání nejen vypínačů, ale 

celých rozvoden vvn,  budu se v této práci zabývat porovnáváním moţností provádění diagnostické 

činnosti při diagnostice vypínačů vvn. 

1.1 Definice vypínače 

Vypínač je definován jako : Mechanické spínací zařízení, které je schopno zapínat, přenášet a 

vypínat elektrický proud za jmenovitých podmínek, a dále také zapínat, přenášet po určenou dobu a 

vypínat proud za určených mimořádných podmínek, např. zkratech. 

Poţadavky kladené na vypínač: 

 V sepnutém stavu je dobrý vodič, z mechanického i teplotního hlediska schopný přenášet 

jmenovité i zkratové proudy 

 v rozepnutém stavu je dobrý izolant jak pro napětí proti zemi, mezi fázemi i mezi vlastními 

kontakty 

 v sepnutém stavu je schopen rychle, bez abnormálních přepětí, vypnout zkratový nebo niţší 

proud 

 v rozepnutém stavu je schopen rychle a bez nadměrného poškození kontaktů zapnout 

zkratový nebo niţší proud 

 

2 Historie vypínačů v českých zemích  

První vypínače po objevení elektrického proudu byly vypínače rtuťové, u nichţ byly kontakty 

tvořeny roubíkem nořícím se do nádoby se rtutí, která byla druhým pólem. Později tento vypínač 

ustoupil vypínači pákovému s odpruţenými kontakty. Před koncem devatenáctého století vznikaly 

pro vypínání vysokého napětí další principy vypínání. Šlo zejména o přerušování oblouku několika 

kontakty v sérii, vypínání pomocí růţkových kontaktů, vypínání ve vodní lázni, v oleji a přerušení 

oblouku stlačeným vzduchem. Průmyslové provedení vypínačů se stlačeným vzduchem se objevilo 

aţ po roce 1945. 

V předválečných letech byly pro napětí 100-110kV provozovány vypínače s malým mnoţstvím 

oleje. S uvedením prvního vedení 100kV do provozu v roce 1927 spojujícího Prahu a Ervětice byly 

vybudovány první rozvodny 110kV, a to jako kryté. Rozvodna Praha-Jih s dvěma přípojnicemi 

z měděných vodičů byla vybavena olejovými vypínači Vojgt-Harftner s vypínací schopností 
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500MVA. Od roku 1934 byl v závodě ČKD vyráběn vypínač typu R620 s vypínací schopností 

1500MVA. Nahrazen byl od roku 1938 typem R622. 

V roce 1945 začala v závodě ČKD výroba vypínačů VEZL 110, později nahrazených typem VEZL 

123/1600. V roce 1949 byla uvedena do provozu transformovna 110/22kV Výškov venkovního 

provedení s třemi hlavními přípojnicemi, vybavená vypínači čs. výroby typu VEZL a vypínací 

schopností 2500 MVA. 

V prvních poválečných letech v závodě Škoda Plzeň byl vyvinut vypínač vlastní konstrukce VV 

110d  pro napětí 110kV. Tento typ tlakovzdušného vypínače s vnějším rozpojovačem (komory jsou 

pod tlakem vzduchu jen v době vypínání) byl dále zkonstruován a vyráběn pro napětí 220kV. 

V oboru tlakovzdušných vypínačů byl dále vyvíjen systém pod stálým tlakem vzduchu. Tyto byly 

vyráběny v řadách VVR 110, 220 a 400kV. První prototyp tlakovzdušného vypínače VVR 400 

výrobce Škoda Plzeň byl uveden do provozu v roce 1965 na rozvodně Hradec u Kadaně. Vypínače 

byly řešeny na principu stavebnicové konstrukce, přičemţ vypínací komory byly uspořádány ve 

dvojicích tvaru „V“ a jejich počet byl určován podle velikosti napětí a vypínací schopnosti. 

Vypínací komory byly pod tlakem 2,0 MPa.  

První rozvodny 220kV Výškov a Opočínek byly uvedeny do provozu v roce 1952, vybaveny 

zahraničními vypínači od firmy BBC. Kompletně vyzbrojená rozvodna zařízením tuzemské výroby 

byla v roce 1961 rozvodna 220kV Hradec u Kadaně. Zde byly instalovány tlakovzdušné vypínače 

výrobce Škoda Plzeň typu VV220d.  

Zároveň s vývojem tlakovzdušných vypínačů pokračoval vývoj vypínačů s malým mnoţstvím oleje, 

zejména typu VMM 110, 220 a později typu 6VMM a VOC 132. První vypínače vyrobené Škodou 

Plzeň vyuţívajících zhášecího média plynu SF6 byly vypínače typu VSV 420 a VSV 123 uvedené 

do provozu v roce 1984, resp. 1986.   

Pro vypínače vn jsou v dnešní době dominantní vakuové zhášecí komory, které se prosazují aţ do 

napětí 35kV, pro vyšší napěťové hladiny se pouţívají výhradně vypínače s plynem SF6, v provedení 

s rotujícím obloukem nebo magnetickým vyfukováním. Mezní parametry zhášecích komor se 

pohybují kolem 245kV a 50kA na jednu zhášecí komoru. [1] 

 

3 Rozbor používaných vypínačů vvn v rámci ČR 
 

3.1 Rozdělení dle zhášecího média 
 

Olejové vypínače 
Vypínač pracující s vlastní zhášecí energií - tepelným rozkladem zhášecího média důsledkem 

působení oblouku. Olej chladí oblouk a unikající plyny z oleje působením oblouku vtlačují do 

kontaktního systému další olej, tím se podporuje uhašení . Olej je nejčastěji vyuţíván u tzv. 

máloolejových vypínačů. V minulosti se vyráběly vypínače pro hladinu vvn typu VMM a VMN. 

Tyto vypínače jsou však ve velké míře nahrazovány novými vypínači se zhášedlem SF6. 
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Tlakovzdušné vypínače 
Jako zhášecí médium je zde pouţit proud vzduchu hnaný pod tlakem z trysky. Kvalitní uhašení 

oblouku závisí na tvaru a nasměrování trysky a na optimálním zdvihu pro zhášení, coţ je taková 

vzdálenost kontaktů, při kterých je oblouk chlazen nejefektivněji. Nejznámějším vypínač u nás byl 

bezesporu typ VVR, tvořený tlakovzdušným zhášedlem s izolačním pláštěm sloučeným 

s rozpínačem v jedné komoře.  

V současné době jsou vypínače vvn vyuţívající vzduch jako zhášecí medium na ústupu. Jejich 

pouţívání je v současné době sporadické. Poslední, skoro muzejní kousky, jsou nahrazovány při 

probíhajících rekonstrukcích novými vypínači vyuţívajících zhášecího média plynu SF6. 

Vypínače s plynem SF6 
Vlastnosti plynu SF6 při zhášení oblouku spolu s netečností vůči okolním materiálům jej předurčují 

pro široké spektrum vyuţití v silnoproudé elektrotechnice. Jeho netoxický charakter, avšak se silně 

karcinogenními produkty hoření, převyšuje vlastnosti jiných zhášecích médií. Doposud nebyla 

nalezena taková technologie, která by na vvn a zvn hladině mohla vypínačům SF6 konkurovat.  

 

Technické vlastnosti provedení „Live-Tank“: U těchto vypínačů je jednotka zhášedla 

umístěna v izolátorovém plášti. Materiál tohoto pláště můţe být v provedení z 

porcelánu nebo z kompozitu se skleněným vláknem. Jednotka přerušovače se nachází 

na elektrickém potenciálu, je tedy „live“ neboli „ţivá“. Napěťová hladina, pro které 

jsou tyto vypínače určeny, určuje průraznou vzdálenost izolátoru jak pro jednotku 

přerušovače, tak pro podpěrný izolátor pólového sloupce. 

Technické vlastnosti provedení „Dead-Tank“:  Významnou vlastností technologie 

„Dead-Tank“ je umístění jednotky zhášedla v uzemněném kovovém pouzdře, které se 

proto označuje jako „dead“ neboli „mrtvé“. V tomto uspořádání tvoří izolaci mezi 

komponenty jednotky přerušovače a kovovým pouzdrem náplň SF6. Spojení jednotky 

přerušovače s přípojkami vvn probíhá přes venkovní průchodky.  

 
Mechanismy zhášení oblouku pomocí SF6 

 Prosté oddálení kontaktů  

 Zhášedlo vyuţívající energii oblouku  

 Krouţení oblouku 

 Autopneumatické zhášedlo 

 Dvojtlaková soustava 

 

U vvn a zvn vypínačů se v kontaktním systému pouţívají pomocné proudové kontakty, které 

zlepšují proces zhášení spolu s velkou teflonovou tryskou, která chrání styk kontaktů (obr.1 ).   

Další moţností zlepšení zhášení je pouţití radiálních kanálků v teflonové trysce. Tyto kanálky jsou 

při sepnutých kontaktech zablokované, avšak po jejich odblokování, při oddalování kontaktů, má 

moţnost plyn proudit všemi směry, čímţ se optimalizuje průchod kolem oblouku a plyn můţe 

proudit rychleji. 
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       1.-pevný opalovací kontakt  2.-tryska    

3.-hlavní kontakt   4.-pohyblivý kontakt 

5.-kompresní válec  6.-pevný píst  

 

 

     

Obr.1 Vypínač AEG 123kV s průběhem vypínání 

 

 

 

 
 

Obr.2 Vypínač AEG S1-123 detail hlavních a pomocného kontaktu 
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3.2 Rozdělení dle pohonu 

Pneumatický pohon 
Tento mechanismus pracuje s čistým suchým vzduchem. Do zásobníku je přiveden stlačený vzduch, 

který je pak připraven k provedení poţadované operace. Systémy jsou provedeny jako soustavy 

s centrální kompresorovou stanicí, vybaveny centrálními vzdušníky, nebo systémy s kompresory 

umístěnými na stanovišti vypínače. Nevýhodou je náročnost na údrţbu. Jedná se spíše o starou 

koncepci, která je překonána jinou technologií.  

 

Hydraulický pohon 
Princip hydraulického pohonu je zaloţen na tlaku dvou navzájem působících látek. Hlavním kladem 

hydraulických pohonů je plynule řiditelná velká rychlost kontaktů při poměrně malé hmotnosti 

všech pouţitých částí. Vysoký pracovní tlak a nároky na dílenské zpracování, čistotu a konstantní 

viskozitu oleje v celém rozsahu provozních teplot brání rozšíření tohoto pohonu. Energie je uloţena 

v akumulátoru, ve kterém volný píst odděluje dusík od oleje. Pohyb kontaktu je zajištěn pohyblivým 

pístem, u kterého se stýkají olej se stlačeným dusíkem. Dusík tlačí na vysokotlaký okruh s olejem a 

ten působí na druhý píst, který je mechanicky napojen na pohyblivý kontakt vypínače. V závislosti 

na regulaci tlaku z druhé strany pístu dochází k zapínání nebo vypínání na vypínači. 

 
Obr.3 Hydraulický pohon – poloha vyp 

 

Střadačový pohon 
Podstatou tohoto pohonu je pruţina nebo soustava pruţin jako zásobník nahromaděné energie 

poháněcího elektromotoru, a dále je to západkový mechanismus, řízený elektromagnety. Pruţiny se 

pouţívají pokud moţno s lineární charakteristikou, aby byl obsah nastřádané energie co největší. 

 
Obr.4  Střadačový pohon BLK222 
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3.3 Zapouzdřené rozvodny 

Nové rozvodny vvn jsou budovány v zapouzdřeném provedení z důvodu úspory místa, potřebného 

pro výstavbu. Zapouzdřené rozvodny jsou díky svému pouzdru odolnější vůči vnějším vlivům, 

ať se jedná o mechanické, chemické nebo elektromagnetické. Naopak samy nejsou zdrojem 

takového rušení, jehoţ intenzita obecně stoupá s napěťovou úrovní. Při jejich pouţití odpadá i 

problém se znečištěním, kterým mohou venkovní rozvodny trpět. 

 

 

Obr.5 Zapouzdřená rozvodna 110kV  

4 Technická diagnostika 
 

DIA-GNOSIS je v řečtině „skrze poznání“. Pojem diagnóza byl původně převzat jen pro lékařské 

vyšetření pacienta a teprve mnohem později byl vyuţit i pro technické aplikace.  

Vlastním cílem diagnostiky není měření, ale prodluţování ţivotnosti zařízení, předcházení havárií a 

plánovité a účelné provádění oprav, a tím minimalizace nákladů na údrţbu. [2] 

Technická diagnostika je tedy proces, při kterém se zjišťuje aktuální technický stav objektů na 

základě objektivního vyhodnocení příznaků, zjištěných prostředky měřicí techniky a smyslovým 

vnímáním.  
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4.1 Diagnostické prostředky 

Diagnostické prostředky tvoří soubor technických zařízení a pracovních postupů pro analýzu a 

vyhodnocení stavu diagnostikovaného objektu. Pracovní postup je diagnostický algoritmus (tj. sled 

elementárních úkonů diagnostikování) včetně programového vybavení pro vyhodnocování dat, 

aplikace metod zpracování signálů, metod výběru vhodných diagnostických parametrů aj. 

Diagnostické algoritmy mohou být závislé nebo nezávislé dle toho, jestli v časovém postupu 

vycházíme z předcházející diagnózy nebo ne. Při volbě diagnostického prostředku je nutné 

respektovat předem poţadovanou rozlišovací schopnost signálu v čase i amplitudě. 

Diagnostické prostředky se dělí na ON-LINE a OFF-LINE. ON-LINE prostředky umoţňují 

diagnostikovat objekt při provozu. Pokud je měřicí systém trvale nebo periodicky připojen 

k diagnostikovanému objektu, hovoříme o monitorování. Měřicí systém ON-LINE můţe být 

součástí zpětné vazby řídicího systému. Diagnostické prostředky OFF-LINE mají rozdílnou strategii 

u různých firem. Obvykle se pod pojmem OFF-LINE rozumí diagnostikování objektu, který je 

mimo provoz. Některé firmy pouţívají tzv. kolektory dat, tj. přenosné přístroje, kterými se provádí 

sběr dat za provozu a kromě okamţitého základního vyhodnocení se podrobná analýza naměřených 

dat provádí s časovým odstupem na externím pracovišti. 

Technický stav elektrických zařízení charakterizuje jejich schopnost vykonávat poţadované funkce 

za stanovených podmínek. Při provozu elektrického zařízení na něj působí degradační vlivy, které 

znehodnocují strukturu materiálu prvků, z nichţ je zařízení vyrobeno, a také vlivy a signály, které 

pouze (byť dočasně) zhorší činnost zařízení nebo způsobí přerušení jeho provozu, aniţ to přinese 

újmu jeho aktuálnímu technickému stavu. 

4.2 Metody a koncepce technické diagnostiky 

Metody technické diagnostiky mají stanovit míru degradace funkčních vlastností objektu 

(vypínače), případně výskyt závad a částečných poruch a jejich lokalizaci. Objekt je 

provozuschopný, jestliţe je schopen vykonávat stanovené funkce dle technických podmínek. 

Porucha (failure) je jev způsobující ukončení provozuschopnosti objektu. V praxi zřídkakdy dochází 

k tzv. náhlé poruše vlivem skokové změny jednoho nebo více parametrů, ale k postupné změně 

hodnot parametrů. Tento jev je označován jako závada (fault), coţ je stav, při němţ dochází 

k odchylce hodnoty měřeného parametru. Technický stav se zhoršuje postupně. Všechny poruchy 

jsou vadami, ale ne všechny vady způsobí poruchu. [3] 

Porucha je událost na rozdíl od závady, která je stavem – ČSN ISO 13381-1 

Genetika (z řeckého „genesis“) je analýza moţných a pravděpodobných příčin vzniku poruchy nebo 

předčasného zhoršení technického stavu objektu. 

Prognostika (z řeckého „prognosis“) je extrapolace vývoje technického stavu do budoucnosti. Cílem 

prognózy je např. na základě statistických vyhodnocení stanovení pravděpodobnosti 

bezporuchového stavu v následujícím období nebo na základě zjištěných vad stanovení termínů 

dílčích a generálních oprav nebo výměn komponentů diagnostikovaného objektu. Prognostický 

proces zahrnuje předběţné zpracování, prognózu způsobu poruchy a budoucího stavu po poruše. 
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Systém musí zahrnout hodnocení vlivů, které souvisí s historií údrţby, intervalem měření, 

hodnocením závaţnosti, hodnocením trendů, diagnostickým a zatěţovacím procesem. 

 

Obr.6  Koncepce technické diagnostiky  

4.3 Diagnostika vypínačů vvn 

 K diagnostice vypínače můţeme přistupovat několika způsoby.   

Pokud je potřeba posuzovat jevovou stránku dějů bez hlubšího zkoumání jejich příčin, 

diagnostikovaný vypínač povaţujeme za „černou skřínku“ a stav jeho funkčních vlastností 

hodnotíme pouze podle chování stochastických signálů generovaných zařízením. Měření těchto 

signálů musí být provedeno na stejných místech a za stejných provozních podmínek. Mění-li se 

intenzita nebo tvar signálu, znamená to změnu provozního stavu zařízení. Někdy je moţno určit stav 

vypínače při porovnávání měření s vypínačem stejné konstrukce a stejného typu. Tohoto způsobu se 

vyuţívá pro rychlé posouzení stavu bez nutnosti dlouhého odstavování zařízení z provozu. Na 

základě provedeného porovnání, nejlépe s výchozími hodnotami naměřenými na vypínači, lze 

upřesnit nutnost provádění dalších měření.  

Jako příklad uvádím měření na zapouzdřené rozvodně 400kV. Bylo pouţito měření vibrací bez 

zjišťování dalších souvislostí s dějem ve vypínači. Měření bylo provedeno nejprve na pohonech 
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jednotlivých pólů dvou typově shodných vypínačů umístěných v jedné rozvodně vedle sebe, 

následně bylo provedeno měření na šesti jednotlivých pólech obou vypínačů. Pro první měření byl 

pouţit jeden snímač na kaţdý pohon, při druhém měření byly pouţity tři snímače na komoře a jeden 

snímač na pohonu příslušné fáze.  

 

Obr.7  Umístění vibračních snímačů na pohonu zapouzdřeného vypínače 400kV 

 

 

Obr.8  Průběh naměřených hodnot na pohonech vypínače při operaci vyp včetně záznamu proudu 

zapínacích cívek 
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Obr.9  Umístění vibračních snímačů na jednotlivých pólech zapouzdřeného vypínače 400kV 

 

Obr.10  Průběh naměřených hodnot na jednom pólu 

Pokud analyzujeme podstatu probíhajících dějů, vycházíme za souvislostí struktura materiálu – 

uţitné vlastnosti a podle poţadavků, které máme na daný vypínač. V kombinaci s jevovou stránkou 
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dějů můţeme posuzovat stav funkčních vlastností. Musíme mít jiţ prvotní informace o jednotlivých 

prvcích a materiálech, jejich technických parametrech. Je taktéţ výhodné mít informace o 

souhrnném namáhání vypínače. Tomuto způsobu provádění diagnostiky včetně porovnání 

pouţívaných měřicích metod pro jednotlivé typy vypínačů vvn se budu zabývat v následující 

kapitole. 

 

5 Metody diagnostiky vypínačů vvn 
 

Diagnostické metody pro posouzení stavu vypínače můţeme rozdělit na testy statické, kdy testovaný 

vypínač je v klidu a všechny pohyblivé části vypínače jsou ve stabilní poloze, a testy dynamické, 

kdy se jedná o provozní zkoušky nebo jejich simulace, s vypínačem provádíme funkční operace 

ZAP, VYP a jejich kombinace. 

Dle jiţ zmiňovaného Řádu preventivní údrţby ve skupině ČEZ jsem z prováděných činností 

diagnostiky vvn vypínačů vybral činnosti v následujícím rozsahu: 

Statické testy 

 Kontrola kvality dielektrika 

 Statický odpor hlavní proudové dráhy 

 Částečné výboje v izolaci 

Dynamické testy 

 Dynamický odpor hlavní proudové dráhy 

 Vibrační charakteristiky 

 Časové průběhy hlavního kontaktu, ovládacích obvodů, mechanizmu pohonu 

 

5.1 Statické testy vypínače 

 

5.1.1 Kontrola kvality zhášecího dielektrika 
 

5.1.1.1 Kontrola vlastností plynu SF6 

Pro posouzení kvality plynu ve vypínači je nutno sledovat úroveň nečistot, vlhkosti a sloţení SF6. 

Výrobcem vypínače je určena hodnota vlhkosti plynu, která je prováděna měřením rosného bodu. 

Zásadní změnu oproti dříve pouţívaným metodám přineslo Nařízení Komise ES č. 305/2008, 

kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 842/2006 stanoví minimální 

poţadavky na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání některých fluorovaných 

skleníkových plynů z vysokonapěťových spínacích zařízení. Plyn pouţitý pro provedení 

diagnostických zkoušek je potřeba zachytit a zpětně zpracovat. Měřicí přístroje staršího data výroby 

musí být přestavěny pro pouţití s jednotkou pro sběr vypouštěného plynu, případně se zásobníkem 

pouţitého plynu (obr.11,12 ). 
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Pro měření jsou pouţívány jednotlivé přístroje pro měření: 

 Měření rozkladných produktů plynu SF6 

 Měření koncentrace pro přesné určení % čistoty SF6 

 Měření vlhkosti a kvantifikace rosného bodu 

 Kontrola tlaku plynu – kontrola manometru 

V současné době jsou nahrazovány komplexními přístroji pro analýzu SF6 výrobců GAS a DILO. 

Systémy jsou modulární s jednoduchým ovládáním a automatickým vyhodnocením naměřených 

hodnot. Zároveň provedou měření tlaku plynu ve vypínači. Pouţití multimetru sniţuje počet 

manipulací s připojováním k zařízení a tím i sniţuje moţnost nekontrolovaného úniku plynu SF6. 

Všechny hadice jsou vybaveny automaticky uzavíratelnými spojkami.  

   

Obr.11  Zařízení na zpětné získávání plynu SF6 

  

Obr.12  Multimetr Breaker Analyzer s připojeným vakem pro sběr plynu SF6 
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Obr.13  Naměřené hodnoty včetně vyhodnocení na LCD multimetru  

 

5.1.1.1 Kontrola vlastností izolačního oleje 

Pro posouzení kvality oleje ve vypínači je potřeba odebrat vzorek oleje, který není znečištěn 

usazeninami na dně vypínače. Pro měření dielektrické pevnosti oleje slouţí přístroj Baur (obr.14 ), 

kde mezi elektrodami (vzdálenost 2,5mm) ve vzorku oleje narůstá napětí aţ do přeskoku. Pro 

vyhodnocení měření je provedeno a zaznamenáno 6 průrazů. Vypočítá se směrodatná odchylka a 

variační koeficient. Toto měření je prováděno přímo na místě při provádění údrţbové činnosti na 

vypínači. Pokud je potřeba provést rozbor v laboratoři, zjišťuje se taktéţ mnoţství vody. Pro měření 

obsahu vody v oleji se pouţívá Karl Fischerova titrace (obr.15 ). 

 

Obr.14  Přístroj BAUR pro měření přeskokového napětí v izolačním oleji  
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Obr.15  Přístroj pro měření obsahu vody v izolačním oleji  

 

5.1.2 Částečné výboje v izolaci 

Částečné výboje pouze částečně přemosťují izolaci mezi vodiči nebo elektrodami o různých 

potenciálech. Rozvinutá výbojová činnost způsobuje svojí přítomností selhávání dlouhodobě 

namáhaných izolací. U vypínačů vvn jsou to především elektrické, erozivní a tepelné účinky 

částečných výbojů. 

Metody detekce lze rozdělit na elektrické a neelektrické.  

Elektrické: Vysokofrekvenční elektromagnetické pole emitované částečnými výboji v defektním 

místě izolačního systému je moţno zachytit pomocí vhodných vysokofrekvenčních detektorů s  

kapacitní a induktivní  vazbou a pomocí  směrových antén. Např. vysokofrekvenční detektory 

Lemke,VYZER EGÚ Praha a řada dalších.  

Neelektrické: akustická detekce – kaţdý částečný výboj je provázen vznikem akustické emise, 

zvukových vln širokého spektra frekvencí šířených do okolí. Pro detekci jsou pouţívány vhodné 

směrové mikrofony, snímající v ultrazvukovém pásmu, případně piezoelektrická čidla. 

Ultrazvukové vlny nejsou ovlivněny elektromagnetickým polem. V průmyslovém prostředí vykazují 

větší směrovost, lze je tedy snadněji rozlišit od rušivého pozadí. 

Druhy detekovaných výbojů na vypínačích: 

 Plazivý výboj 

 Kapacitní výboj 

 Koróna  
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5.1.3 Statický odpor hlavní proudové dráhy  

Pro měření odporu hlavní proudové dráhy je dle ČSN EN 60694 stanoven poţadavek libovolného 

vhodného proudu mezi 50A a hodnotou jmenovitého proudu. Dle pracovních postupů platných ve 

skupině ČEZ je pro měření ustanoven proud 200A DC pro všechny vypínače na všech napěťových 

hladinách. Výsledný odpor je udáván jako úbytek napětí hlavní proudové dráhy vypínače [mV].Pro 

měření odporu čtyřvodičovou metodou je potřeba provést jednostranné odzemění měřeného 

vypínače, aby nedocházelo ke zkreslení měření vlivem průchodu proudu zemní smyčkou. 

Odzemnění je z bezpečnostních důvodů nutné provést při zapnutém vypínači. Pokud je vypínač po 

dobu měření uzemněn pouze z jedné strany, vlivem kapacitních vazeb přes proudovou dráhu 

vypínače protéká do země indukovaný proud. 

Proto jsou nyní pouţívány přístroje, které dokáţou ve výpočtech kompenzovat proudy, které se při 

měření uzavírají mimo obvod s měřenými kontakty a provést měření na oboustranně uzemněném 

vypínači. Toto je výhodné pro zvýšení bezpečnosti pracovníků provádějících diagnostiku.  

Pro porovnání jsem provedl měření na vypínači při různých proudech (100, 200 a 600 A) a při 

kombinaci uzemnění jedno – oboustranném.Ve všech případech výsledný přechodový odpor 

hlavního kontaktu byl naprosto stejný. Lze tedy konstatovat, ţe lze vyuţívat všechny metody měření 

přechodového odporu na vypínačích vvn.   

 

Obr.16  Přístroj pro měření odporu na oboustranně uzemněném vypínači  
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5.2 Dynamické testy vypínače 
 

5.2.1 Dynamický odpor hlavní proudové dráhy  

Pro měření dynamického odporu platí stejná pravidla, jako pro měření statického odporu. Pro 

zajištění vyšší bezpečnosti obsluhy měřicího zařízení je postupně zaváděno a upřednostňováno 

měření na oboustranně uzemněném vypínači. Princip měření je stejný pro obě moţnosti uzemnění. 

Během pohybu pohonu vypínače přes kontakty prochází proud, jehoţ hodnota v kaţdém vzorku je 

měřena společně s hodnotou úbytku napětí. Ohmovou metodou se dopočte hodnota odporu pro 

kaţdý vzorek signálu. Část proudu, který bude procházet přes zemní smyčku při oboustranně 

uzemněném vypínači, bude způsobovat nepřesnost naměřené hodnoty odporu. Avšak toto nemá vliv 

na vyšetření průběhu měřeného odporu, jelikoţ potřebujeme vyšetřit průběh křivky, ne absolutní 

hodnoty. Odpor zemní smyčky však nesmí být menší neţ odpor opalovacích kontaktů vypínače 

(3mΩ). 

Dříve pouţívané metody vyţadovaly externí zdroj energie pro dosaţení procházejícího proudu min. 

500A. Sníţením poţadavku procházejícího proudu min. 100A a vývojem superkondenzátorů došlo 

ke zmenšení měřicího zařízení, které je moţno zavěšovat přímo na komory měřeného vypínače, 

čímţ dochází ke zkrácení proudových vodičů a menšímu rušení.    

Měření dynamického odporu je pouţíváno pro: 

 Měření přesahu opalovacího kontaktu nad hlavním kontaktem pro ověření opotřebení 

 Měření časů a délky opalovacích kontaktů na paralelních kontaktech 

 Měření časů a délky opalovacích kontaktů na oboustranně uzemněných vypínačích 

 Pro porovnání jsem provedl měření na jedné komoře vypínače při různých proudech, různých 

měřicích přístrojích a zdrojích měřicího proudu. Hlavní kontakt vypínače byl ve zhoršeném stavu 

s vysokým přechodovým odporem hlavního i pomocného kontaktu. V prvním případě jsem pouţil 

pro operaci ZAP zdroj baterii Optima850 zapojenou se  systémem DRM1000 Programma, měřicí 

proud v místě sepnutých hlavních kontaktů 700A. Druhým systémem byl SDRM202 Megger 

osazený superkapacitorem, měřicí proud 170A. Na obrázku je patrný rozdíl v době sepnutí kontaktů 

cca 0,5ms jak na průběhu proudů, tak na průběhu odporu. Je patrný rozdíl mezi absolutní hodnotou 

odporu opalovacího kontaktu, kdy u vyšší hodnoty proudu (ţlutá) je niţší odpor opalovacího 

kontaktu(zelená). Po ukončení pohybu hlavního kontaktu jsou hodnoty odporu téměř identické.     
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Obr.17  Porovnání průběhů odporu při měření ZAP rozdílným přístrojem a proudem  

Při operaci VYP jsem pouţil stejné přístroje jako v předchozím testu, avšak s větším rozdílem 

proudů. Hodnoty procházejícího proudu byly 1300 a 150A. Rozdíl mezi rozepnutím kontaktů 1ms. 

Z průběhu je patrno, ţe počáteční hodnota odporu je stejná při obou měřeních. Hodnoty odporu 

hlavního i opalovacího kontaktu při rozepínání jsou mírně odlišné,avšak průběh odporu opalovacího 

kontaktu pro porovnání stavu kontaktu lze povaţovat za identický. 

 

Obr.18  Porovnání průběhů odporu při měření VYP rozdílným přístrojem a proudem  
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Obr.19  Porovnání průběhů odporu při měření VYP jednostranně a oboustranně uzemněného  

vypínače 

 

Obr.20  Porovnání průběhů odporu při měření ZAP jednostranně a oboustranně uzemněného  

vypínače 
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5.2.2 Vibrační charakteristiky  

Na rozdíl od výše uvedeného příkladu měření vibrací na zapouzdřeném vypínači bez zjišťování 

souvislostí se vibrační měření pouţívá i pro vyhodnocení stavu v kombinaci s dalšími údaji. Měření 

se provádí senzory, umístěnými v definovaných místech pohonu a komor. V kombinaci se 

záznamem pohybu kontaktu, proudu ovládacích cívek a časovým průběhem kontaktu jsme schopni 

srovnávací metodou porovnat celkový stav vypínače. K tomu slouţí záznam předcházejícího 

měření, záznam identického vypínače, případně porovnání komor téhoţ vypínače. Taktéţ lze 

z průběhu odvodit veličinu, kterou technicky na vypínači nelze změřit. Grafy a interpretaci 

naměřených hodnot rozeberu společně s časovými průběhy v další části. 

 

5.2.3 Časové průběhy hlavního kontaktu, ovládacích obvodů, 

mechanizmu pohonu  

Principem měření je zjištění času mezi přivedením impulzu na ovládací cívky vypínače a sepnutím 

/rozepnutím jednotlivých hlavních kontaktů. Běţným pouţívaným principem měření je připojení 

svorek na póly vypínače a zaznamenáním zkratu/rozepnutí obvodu detekujeme sepnutou/rozepnutou 

polohu hlavních kontaktů vypínače. Stopkami je změřen čas zapnutí/rozepnutí. Vzhledem k rozdílné 

konstrukci kontaktů vypínačů pouţívaných na hladině vvn však tato metoda nemusí být vţdy 

dostatečně přesná.  

Při měření časových průběhů je taktéţ zaznamenáván průběh proudů a napětí, které protékají 

ovládacími obvody. Z těchto hodnot je dopočítána hodnota odporu ovládacích cívek včetně 

ovládacího obvodu. Dále je zaznamenán průběh pomocných kontaktů vypínače. 

Měření pohybu hlavního kontaktu je moţno provádět lineárním snímačem připevněným na táhlo 

hlavního kontaktu nebo rotačním snímačem připevněným na hřídel mechanizmu pohonu. V případě 

rotačního snímače je však měření provedeno ve stupních, pro přesný převod na dráhu je potřeba 

pouţít konverzní tabulku pro přepočet stupňů na ekvivalent v milimetrech. Bez tohoto přepočtu 

dochází ke zkreslení dráhy kontaktu a nepřesnostem při výpočtu délky hlavního a opalovacího 

kontaktu. Z naměřených hodnot je moţno vypočítat průběhy rychlosti a zrychlení kontaktu. Při 

pouţití střadačového pohonu je taktéţ zaznamenáván proud motoru v průběhu natahování pruţin. 

Při měření proudu motoru zjišťujeme stav celého mechanizmu pohonu dle průběhu proudu a délky 

natahování pruţin, nejen stav vlastního motoru. 

Pro porovnání a popis naměřených hodnot jsem si vybral vypínač 110kV  Siemens 3AQ1 
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Obr.21  Štítek měřeného vypínače 

Měření časových průběhů  

 

Obr.22  Připojení souprav pro měření časů a dynamických odporů na pólu vypínače 
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Obr.23  Průběh měření VYP vypínače s grafitovými kontakty včetně měření vibrací 

 

Obr.24  Průběh měření VYP vypínače s grafitovými kontakty nízkým napětím a malým proudem 

 

Obr.25  Průběh měření VYP vypínače s grafitovými kontakty SDRM s výpočtem délky grafitu  
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Obr.26  Průběh měření ZAP vypínače s grafitovými kontakty včetně měření vibrací 

 

Obr.27  Průběh měření ZAP vypínače s grafitovými kontakty nízkým napětím a malým proudem 

 

Obr.28  Průběh měření ZAP vypínače s grafitovými kontakty SDRM s výpočtem délky grafitu  
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ZAP L1 [ms] L2 [ms] L3 [ms] rozdíl L1-L2-L3 [ms] 

měření vibrací 89,7 89,8 88,4 1,4 

měření časů 89,8 93,6 88,2 5,4 

Silver kontakt 106,1 102,8 101,5 4,6 

vypočteno 97,2 93,9 92,6 4,6 

 

Tab.1 Naměřené hodnoty zapínacích časů vypínače 

 

VYP L1 [ms] L2 [ms] L3 [ms] rozdíl L1-L2-L3 [ms] 

měření vibrací 36,3 38,8 38,6 2,5 

měření časů 36,3 38,7 38,7 2,4 

Silver kontakt 34 33,8 34,8 1 

vypočteno 37 36,8 37,8 1,1 

 

Tab.2 Naměřené hodnoty vypínacích časů vypínače 

 

 

Odpor stříbro-grafit je vyšší neţ odpor normálně stříbro-stříbro sepnutých kontaktů:  

Jednoduchým digitálním vyhodnocením nelze pomocí malých proudů správně změřit potřebné časy 

ZAP a VYP,z důvodu vysokých přechodových odporů na grafitovém kontaktu. Pokud provádíme 

měření na oboustranně uzemněném vypínači, je vyhodnocení časů ještě sloţitější.  

Měřicí systém DRM pomocí vysokého měřicího proudu umoţňuje dobré rozlišení mezi stříbro-

grafit a stříbro-stříbro kontaktem.  

V tabulkách jsem zaznamenal naměřené hodnoty zapínacích a vypínacích časů, včetně změřeného 

času doteku (rozpojení) stříbrných kontaktů. Dle nastavení měřicího přístroje dojde k přepočtení 

času zapnutí (vypnutí) vypínače.    

 

 

Obr.29  Stříbro-grafitový kontakt vypínače   

Grafitová tryska 

Grafitový kroužek Stříbrný kontakt 
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Obr.30  Stříbro-grafitový kontakt vypínače detail pevného a pohyblivého kontaktu 

 

 

 

5.3 Vyhodnocování diagnostiky vypínače 

Pro posouzení stavu diagnostikovaného vypínače jsou vyuţívány podklady výrobce, postupy pro 

provádění diagnostiky platné ve skupině ČEZ a tabulky pro vyhodnocení naměřených hodnot.  

Naměřené hodnoty a výsledky diagnostických měření a zkoušek porovná provádějící zaměstnanec 

s povolenými hodnotami dle ČSN (PNE) nebo interních postupů ČDS. V případě překročení 

povolených hodnot zaznamená a popíše zjištěnou závadu, v odůvodněných případech i doporučení 

následné akce. V rámci provedení diagnostiky je moţno provádět drobné opravy, mazání kluzných 

částí a seřizování diagnostikovaného vypínače tak, aby vypínač byl schopen dalšího bezpečného a 

spolehlivého provozu. 

V následující tabulce jsou uvedeny kritéria pro hodnocení vypínače 3AQ1.  

Grafitová tryska 

Grafitový kroužek Stříbrný kontakt 
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Doporučení pro údržbu Doporučení pro provoz 

  

Oprava v nejbližším termínu dle ŘPU Bez omezení 

 Max. trvalé zatížení 75% In 

Oprava co nejdříve – dle provozních možností Možno provozovat pouze v případě nutné potřeby 

Oprava co nejdříve – dle provozních možností 
Možno provozovat pouze v případě nutné potřeby, max. 

zatížení 50% In 

Okamžitý zásah 
Individuální posouzení – provoz možný pouze  na základě 

rozhodnutí odpovědného zaměstnance za provoz zařízení 

 

Tab.3 Kriteria hodnocení diagnostiky vypínače 3AQ1 

 

 



 32 

5.4 Závěr 
 

Ve své bakalářské práci jsem se zabýval porovnáním výsledků prováděných diagnostických měření 

na vypínačích s vyuţitím různých měřicích systémů. Popsal jsem vybrané způsoby provádění 

diagnostiky, moţnosti výběru metod včetně popisu  měřicích přístrojů a souprav. Ţádný systém není 

doposud schopen obsáhnout celou šíři diagnostiky vypínačů vvn, proto je nutná kombinace několika 

systémů. Jedná se o rozdělení přístrojů pro provádění diagnostiky izolačního média, přístrojů pro 

provádění diagnostiky statického odporu, přístrojů pro provádění dynamických testů vypínače.  

Provedl jsem porovnání měření odporu hlavního kontaktu vypínače se zaměřením na hodnotu 

měřicího proudu a zajištění bezpečnosti pracovníků provádějících měření. Dále jsem provedl 

porovnání výsledků dynamických měření časových průběhů vypínače, provedených různými 

diagnostickými metodami.  

Pro komplexní provedení diagnostiky je potřeba provést i některá další, v této práci nezmiňované, 

měření a testy. Při správném provedení měření a správné interpretaci naměřených hodnot je souhrn 

jednotlivých metod dostatečně vypovídající o skutečném stavu diagnostikovaného objektu. Velký 

důraz je kladem na znalosti a zkušenosti obsluhy při měření a následném vyhodnocení 

diagnostického měření.  
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