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Úvod 
 

Tématem mé bakalářské práce je Generátorový vypínač. Zvolil jsem si ho proto, že generátorový 

vypínač je důležitým prvkem vyvedení výkonu z elektrárny do ES ČR. Nejen proto, že umožňuje 

zapnutí generátoru do sítě, ale také proto, že ho dovede ochránit před poruchami. Každý 

generátorový vypínač je jedinečný svým vzhledem a velikostí, svými parametry a provedením. 

Skupina ČEZ má ve svých elektrárnách několik typů generátorových vypínačů. Proto chci popsat 

některé generátorové vypínače tak, aby vznikla ucelená představa o fungování takového spínacího 

přístroje, o jeho dalších pomocných zařízeních, o možných poruchových stavech i o jeho ovládání. 

Vývoj v oblasti spínacích přístrojů pokročil a přichází s novými technologiemi a s novými typy 

generátorových vypínačů. Kterým směrem se bude ubírat v příštích létech? 
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1.  Rozbor vypínání střídavého proudu s ohledem na velké 

      jmenovité proudy 
 

1.1. Rozbor spínacího přístroje 

 

Základním úkolem spínacího přístroje je zapínat a vypínat elektrický obvod. Vypínač má dva 

statické stavy : 

- polohu vypnutou ( I = 0, UK = US ) 

- polohu zapnutou ( I = IN, UK = 0 ) 

 

Úkolem vypínače je uskutečnění přechodu z jednoho stavu do druhého. Tím se u vypínače objevují 

dva dynamické funkční stavy : 

- zapínání ( 0   1 ) 

- vypínání ( 1   0 ) 

 

Vypínač musí svým provedením splňovat podmínky všech čtyř stavů.                                           [1] 

 

Poloha vypnuto 

Vypínač musí splnit podmínku spolehlivého  přerušení obvodu. Proud v obvodu je nulový, na 

kontaktech vypínače je plné provozní napětí. Izolační vzdálenost mezi kontakty musí být taková, 

aby nedošlo k průrazu prostředí mezi kontakty nebo mezi částmi vypínače pod napětím a jeho 

uzemněnou kostrou. Tato vzdálenost je volena podle nejvyššího provozního napětí soustavy.       [1]                   

 

Poloha zapnuto 

Vypínač musí splnit podmínku dokonalého sepnutí obvodu. Celý obvod je pod jmenovitým 

napětím a musí být dobře izolován od uzemněné kostry vypínače. Obvodem prochází proud 

doprovázený tepelnými ztrátami při kterých dochází k ohřívání i ostatních částí vypínače. Je proto 

nutné proudovodné části dimenzovat tak, aby jejich oteplení nepřestoupilo určitou mez při 

jmenovitém proudu. 

Proudovodné části rovněž musíme dimenzovat s ohledem na poruchové stavy, např. při zkratu. 

Vlivem zkratu vzniká krátkodobě veliké teplo a tepelná kapacita proudovodných částí musí být 

taková, aby vodiče nedosáhly teploty, která by zapříčinila snížení mechanické pevnosti nebo 

vyvolala tavení vodičů a hlavně kontaktů. Ty jsou důležitou částí proudovodné dráhy. 

Průchodem proudu ve vodičích na sebe vzájemně působí magnetická pole. Mezi nimi vznikají 

mechanické, tzv. elektrodynamické síly, které namáhají konstrukci. Při zkratech jsou značně veliké 

a mohou způsobit destrukci konstrukce.                                                                                           [1] 

 

Zapínání 

Při zapínání uvádíme do pohybu pohyblivý kontakt vypínače rukou nebo pomocí elektrického 

pohonu. Převádíme jej z polohy vypnuto do polohy zapnuto až docílíme mechanického styku 

pevného a pohyblivého kontaktu. 

Při tomto pohybu se zmenšuje vzdálenost kontaktů na nichž je rozdíl potenciálu a vzrůstá intenzita  

elektrického pole. V určité vzdálenosti mezi kontakty vzroste na takovou velikost, že nastane 

elektrický průraz prostředí a mezi kontakty vznikne oblouk. Při delším působení oblouku by došlo 

na kontaktech k natavení povrchu a při sepnutí by se svařili.  
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To by mohlo způsobit selhání vypínače při vypínání, kdyby svar byl pevnější než síla působící 

na vypnutí. 

Vypínač musí mít zařízení, které umožní zapnutí, např. izolační páky k ručnímu zapnutí nebo 

elektrický pohon na dálkové ovládání. Pohyb kontaktů musí být dostatečně rychlý, aby účinek 

oblouku při zapínání byl minimální a mechanizmus kontaktů musí vyvinout dostatečný tlak na 

kontakty a poloha kontaktů byla bezpečně zajištěna.                                                                        [1] 

 

Vypínání 

Při vypínání nastává opačný děj než při zapínání. Kontakty musíme oddálit na dostatečnou 

vzdálenost. Toho docílíme ručně pomocí páky nebo přivedeme impuls na zajišťovací mechanizmus 

kontaktů a ty se oddálí pomocí pružin. 

Přerušení proudu má za následek změnu magnetického toku. Výsledkem je oblouk, který způsobí, 

že proud se nepřeruší pouhým oddálením kontaktů, ale prochází i nadále. Bezpečné uhasnutí 

oblouku nastane až po obnovení elektrické pevnosti mezi kontakty. Po dobu hoření oblouku jsou 

tepelně namáhány především kontakty. Snahou je zkrátit dobu hoření oblouku na co nejkratší dobu. 

Při větších vypínacích proudech a hlavně při vyšších napětích nestačí pouhé oddálení kontaktů 

Proto kontakty vkládáme do vhodného zhášecího média, jehož vlivem dojde k uhasnutí oblouku 

během setin sekundy na dráze kratší, než je odpojovací vzdálenost kontaktů.                                 [1]                                                                                                                                                                                      

 

1.2. Základní díly vypínače 

 

Konstrukční díly vypínače : 

- části proudovodné 

- izolace přístroje 

- mechanizmus 

- zhášedlo 

- výzbroj 

 

Proudovodné části 

Jsou to části, které vedou proud. Počítáme k nim svorky přístroje, spojovací části a kontakty. Tyto 

části jsou tepelně namáhány jednak trvale, procházejícím provozním proudem a jednak zvětšeně, 

působením krátkodobými zkratovými proudy. 

Mechanické namáhání je způsobeno provozním spínáním a elektrodynamickými silami mezi 

proudovodnými částmi při zkratech.                                                                                                 [1] 

 

Izolace přístroje 

Izolační materiály zajišťují upevnění proudovodných částí s dostatečnou mechanickou pevností 

elektricky izolované od země a od vodičů jiných fází. 

Používají se materiály všech tří skupenství : 

- plyny – zvláště vzduch, SF6 

- kapaliny – zvláště transformátorový olej 

- pevné látky organické i anorganické                                                                                      [1] 

 

Mechanizmus 

Mechanizmem rozumíme zařízení, kterým přemisťujeme kontakty z jedné polohy do druhé. Mohou 

být ovládány přímo izolační pákou nebo tyčí. 
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U vypínačů vn je střádačový pohon, napínaný elektromotorkem se systémem opětného zapínání. 

K mechanizmu vypínače rovněž patří nosný rám kovový nebo z izolantu.                                      [1] 

 

Zhášedla 

Vypínací schopnost – krajní proud, který vypínač ještě spolehlivě vypne. 

Krajní proud – jmenovitý vypínací proud – proud určité velikosti, který je vypínač schopen 

vypnout při daném napětí . 

 

Vypínač musí spolehlivě vypnout proudy všech velikostí. V normálním ovzduší je vypínací 

schopnost kontaktů malá.Určitého zvětšení dosáhneme, umístíme-li kontakty do jiného prostředí 

jako je plyn nebo olej. 

Většího vypínacího proudu při zkrácení doby hoření oblouku můžeme dosáhnout pomocí zhášedel. 

 

Zhášedlo je zařízení, ve kterém uhasne oblouk při velkých proudech během několika setin sekundy. 

Základním kritériem je charakter  vypínaného proudu.                                                                    [1] 

 

Výzbroj 

Vypínač lze doplnit různými přídavnými přístroji a zařízením. Týká se to hlavně dálkově 

ovládaných přístrojů a spínačů nad 1 kV.                                                                                         [1] 

 

1.3. Vypínače vysokého napětí 

 

Je mnoho principů zhášení oblouku a každý prošel svým historickým vývojem a za pomoci 

moderní technologie bylo mnoho z nich dovedeno ke konkrétním provedením. Existuje celá řada 

přístrojů i pro stejné technické parametry, přičemž tyto přístroje používají odlišné zhášecí principy 

a žádnému z nich nelze dát jednoznačně přednost. 

Vypínačem lze ovládat elektrický obvod v jakémkoli režimu, tzn. musí vyhovět při vypínání všech 

proudů až do jmenovitého vypínacího proudu. 

Podmínky pro vypínání jsou v různých obvodech různé, nelze použít jeden a tentýž vypínač 

univerzálně. 

Znamená to, že pro volbu vypínače nebo zhášecí soustavy jsou rozhodující kromě technických 

hledisek také hlediska ekonomická.                                                                                                  [2] 

 

Kapalinové vypínače 

Jsou vypínače s vlastní zhášecí energií, které pracují na principu tepelného rozkladu kapalného 

zhášecího média obloukem.                                                                                                              [2] 

 

- olejové vypínače 

                                 jsou téměř nejstarší spínací přístroje. Jejich vynález se datuje do konce  

19. století ( Ferrari, 1895 ) 
1
), jejichž funkční podstata nedoznala během vývoje velkých změn. 

Zvláštní je, že první vypínače byly vlastně přístroje s malým množstvím oleje. Toto řešení se však 

neujalo. Původní snaha zvětšit izolační pevnost mezi kontakty olejem se ukázala jako nesprávná.  

 

 

 

 
1
) V.Novotný, Z.Vávra – Spínací přístroje a rozvaděče na vysoké napětí 
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Konstrukčním zlepšením byl vznik výbušné komory, jejich aplikací se dosáhlo oddělení oblouku 

od ostatního oleje a intenzívního působení na oblouk proudem plynů vznikajících rozkladem oleje 

obloukem ve zhášedle. 

 

Výhodné vlastnosti vypínačů s novými zhášecími principy zatlačily olejové vypínače do pozadí. 

Máloolejové vypínače se budou v oblasti vn používat i nadále zejména pro jejich nenáročnost a 

velkou spolehlivost v provozu. K dobrým vlastnostem patří malá citlivost a téměř nezávislost na 

strmosti zotaveného napětí. 

- kotlové olejové vypínače  

                                      pracovaly s volným hořením oblouku v oleji a později se zhášedly 

v jednokotlovém a potom v trojkotlovém provedení s jedním nebo se dvěma zhášedly ve fázi. 

Zhášedlo bylo provedeno buď jako výbušná komora nebo jako deionová zhášecí mříž. 

- máloolejové vypínače 

                                      využívají olej pouze jako zhášecí a izolační médium v pólu vypínače. 

Izolace proti zemi je provedena pevnými izolanty.  

Dělíme je podle provedení : 

a)   průchodkové 

b)   nástěnné 

c)   sloupové 

 

- vodní vypínače 

                                      vznikly ve snaze nahradit hořlavý a drahý olej nehořlavou a levnou 

kapalinou. Voda jako zhášecí médium má vlastnosti porovnatelné s olejem. Pro zhášení oblouku je 

příznivá velká tepelná vodivost vodíku a produktů vznikajících rozkladem vody. Další příznivou 

vlastností je, že při hoření oblouku ve vodě nevznikají žádné další produkty zhoršující její zhášení a 

izolační vlastnosti.                                                                                                                             [2] 

 

Tlakovzdušné vypínače 

Pro své výhodné vlastnosti, jako je velká vypínací výkonnost, velmi rychlý chod mechanizmu, 

konstantní a velmi krátká doba hoření oblouku, velká čistota provozu a odstranění nebezpečí 

výbuchu s následným požárem, se tlakovzdušné vypínače používaly zejména pro vvn. 

 

Zvláštním druhem tlakovzdušných vypínačů vzhledem ke speciální konstrukci a k extrémním 

podmínkám jejich činnosti jsou generátorové vypínače. Velké jmenovité provozní i zkratové 

proudy kladou značné nároky na dimenzování proudovodných částí, chlazení přístroje i konstrukci 

zhášedla. Z tohoto důvodu jsou generátorové vypínače obvykle konstruovány jako zapouzdřené 

jednopólové jednotky, které jsou pro větší jmenovité proudy uměle chlazeny pomoci radiátorů 

s ventilátory, popř. zařízením pro nucený oběh chladícího média. Velké vypínací proudy ( 250kA 

při napětí 24kV ) si vynucují použití vyšších tlaků vzduchu ( 3MPa ), popř. použití dvou zhášecích 

komor v sérii. 

Pro moderní konstrukce generátorových vypínačů je charakteristické stavebnicové provedení 

jednotlivých dílů. Přenos proudu zajišťuje hlavní proudová dráha, dimenzovaná a tvarovaná se 

zřetelem k využití průřezu a k účinkům elektrodynamických sil. 

Kontaktní soustava má pevný kontakt tvořený velkým počtem paralelních palců, pohyblivý kontakt 

je dutý a má kruhový průřez. 
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Hlavní zhášecí komora je impulzového typu a zajišťuje komutaci proudu do paralelní větve tvořené 

pomocnou zhášecí komorou a rezistorem s malým odporem. Pro vypínání větších proudů 

v paralelní větvi bývá pomocné zhášedlo přemostěno dalším rezistorem.  

Po uhasnutí oblouku v paralelní větvi se rozpojuje rychloodpojovač. Se snížením tlaku v hlavní 

zhášecí komoře dochází k zapnutí hlavních i pomocných kontaktů a zapínání je uskutečněno 

rychloodpojovačem.                                                                                                                          [2] 

 

Plynové vypínače 

Tyto vypínače využívají ke své činnosti proud plynu vháněného pod tlakem do prostoru hoření 

oblouku. Směr proudění plynu vzhledem k ose oblouku může být axiální nebo radiální. 

Funkčním členem soustavy je tryska v jejíž ose hoří oblouk. Tryska je izolační nebo kovová 

s jednostranným nebo s dvoustranným prouděním. Tryska s jednostranným prouděním je 

nejpoužívanější u vypínačů vn. Tryska s dvoustranným prouděním se v různých obměnách nejvíce 

používá u vypínačů vvn. 

Plynové vypínače převážně pracují s cizí zhášecí energií a deionizace výbojového sloupce probíhá 

na principu mechanické výměny prostředí. V současné době se jako zhášecí médium používá 

stlačený vzduch a také fluorid sírový v kombinaci s jinými plyny např. dusíkem.                          [2]                                                                                                                               

 

 

1.4. Elektronegativní plyn SF6 

 

Přehled vývoje : 

Vývoj nových izolačních a zhášecích látek byl zahájen již kolem roku 1930 v USA a tehdejším 

SSSR.  Zkoumání bylo zaměřeno nejdříve na izolační vlastnosti a byla teoreticky i v praxi 

prozkoumána rozsáhlá oblast zejména tzv. elektronegativních plynů. Jako nejvýhodnější se jevil 

fluorid sírový SF6 popřípadě některé další halogenní sloučeniny. 

První etapa vývoje byla soustředěna na řešení problémů izolační techniky vysokých napětí a na 

zhášení elektrického oblouku při vvn. Těžiště výzkumu se přesunulo na spínací techniku zásluhou 

americké firmy Westinghouse. Při vývoji se vycházelo z existujících konstrukcí  přístrojů a bylo 

zkoušeno několik rozličných zhášedel. Postupně se objevily odpínače vn s pístem, jednotlakové  

( autopneumatické ), dále odpínače a vypínače s pomocným obloukem, vypínače s příčným 

ofukováním oblouku a posléze dvoutlakové vypínače, které v dalším vývoji v USA převládly.     [3]                                                                                                                                               

 

Druhá etapa vývoje následovala v šedesátých letech v Evropě. Tehdy se několik pracovišť ujalo 

využití techniky SF6  pro izolaci a zhášení. Vedoucí firmou v této oblasti byla francouzská  

Delle-Alsthom a italská Magrini-Galileo, které přišly s původními konstrukcemi. Vývoji se 

věnovalo mnoho dalších firem, např. firma Calor-Emag jako první v Evropě postavila 

zapouzdřenou rozvodnu s izolací SF6 používajících ještě máloolejové vypínače 110kV. Firmy 

Brown-Boveri ( Švýcarsko ) a Siemens ( tehdejší NSR ) založily  konstrukce na svých 

tlakovzdušných vypínačích, použily tedy dvoutlakové zhášecí soustavy.                                        [3]                                                                                                                                               

 

Třetí etapa začala v sedmdesátých letech a je charakterizována intenzivním rozvojem techniky SF6 

v celé oblasti rozvodných zařízení a dalších aplikací vn, vvn a zvn. Hlavní těžiště vývoje 

představovaly zapouzdřené rozvodny a spínací přístroje všech napětí v zapouzdřeném i venkovním 

provedení.                                                                                                                                          [3]                                                                                                                                               
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Ve spínacích přístrojích se prosazuje jednotlaková soustava a zhášení. Zásluhou francouzských 

firem Delle-Alsthom a Merlin-Gérin se oblast spínací techniky rozšiřuje i na napětí vn pro 7,2kV 

až 32kV.                                                                                                                                            [3]                                                                                                                                               

 

Vlastnosti elektronegativních plynů : 

Za normálních okolností jsou plyny dobrými izolanty.Jejich průraz v elektrickém poli nastává při 

přítomnosti nabitých částic, iontů a hlavně elektronů, které při dostatečné rychlosti zprostředkují 

přenos náboje mezi elektrodami v plynu. Volné elektrony jsou urychlovány elektrickým polem a 

způsobují nárazovou ionizaci. Proto největší elektrickou pevnost budou vykazovat tzv. 

elektronegativní plyny, které mají schopnost volné elektrony zachycovat.  

Zjednodušeně lze říci, že nejsilnější schopnost přitahovat elektrony a tvořit záporné ionty budou 

mít atomy prvků, kterým v poslední vnější dráze chybí jeden elektron do plného obsazení, tedy 

halogenní prvky Cl, F.                                                                                                                       [3]                                                                                                                                               

Pro izolační účely vyhovují plyny s velkou elektrickou pevností, a to : 

- fluorid sírový SF6 – vyhovuje všem požadavkům 

- freon 12 ( arcton 12 ) CCl2F2 – vyhovuje pro izolační účely, je snadno dostupný a      

lacinější než SF6 , nehodí se pro případy s možností vzniku elektrického oblouku.                         [3]                                                                                                                                               

 

Pro účely zhášení oblouku přichází v úvahu pouze fluorid sírový SF6, který vyniká výhodnou 

kombinací velké elektrické pevnosti a příznivého průběhu termodynamických a tepelných 

vlastností v podmínkách hoření oblouku, které vedou ke krátkým časovým konstantám oblouku a 

tím k velmi dobré zhášecí schopnosti.                                                                                   [3] 

 

Fyzikálně chemické vlastnosti fluoridu sírového 

Fluorid sírový je syntetický inertní plyn, bezbarvý a bez zápachu. Má velkou hustotu,  

6,164 kg/m
3
 při teplotě 

20 C a tlaku 0,101325 MPa. Je pětkrát těžší než vzduch. Čistý plyn je 

nejedovatý, ale nedýchatelný. Je chemicky neaktivní a biologicky zcela neškodný. Nehořlavý, 

nereaguje s kyslíkem, vodíkem a kyselinami, je nerozpustný ve vodě. Je stabilní v širokém rozsahu 

teplot do 500

C, při vyšších  teplotách se postupně rozkládá na nižší fluoridy. Elektrickým 

obloukem nebo výbojem a vysokou teplotou 1500 – 2500 K se rozkládá, při 3000º K je zcela 

rozložen. Většina rozkladných produktů je nestabilní a rekombinuje zpět na původní plyn.          [3]                                                                                      

 

Zhášecí vlastnosti fluoridu sírového 

Fluorid sírový se vyznačuje  příznivými účinky při zhášení elektrického oblouku. Při vn je vypínání 

střídavého proudu vždy spojeno se vznikem oblouku. Ten se vytvoří mezi kontakty vypínače při 

jejich oddělení a vytvoří vodivé spojení obvodu až do průchodu proudu nulou, kdy dochází při 

ofukování oblouku proudem plynu ke zhasnutí oblouku a tím k vypnutí. Oblouk je pro funkci 

vypínačů vn nevyhnutelným jevem a jeho zhášení je základní funkcí  spínacích přístrojů vn.        [3]                                                                                                                                               
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Obr.1 Průběh veličin při vypínání střídavého proudu : 

a) schéma obvodu a průběhy i, uvz, G zdroj, V vypínač, L, R, C parametry obvodu, 

      i vypínaci proud, uG napětí zdroje, uvz napětí na vypínači ( zotavené ) 

b) průběhy i, u ve zvětšeném časovém měřítku 

Jednotlivé intervaly zhášecího pochodu : a silnoproudý interval, b interakční interval,  

c dielektrický interval. 

 

 

Na obr.1 je znázorněn průběh vypínání ve vypínači vn. Po oddálení kontaktů vznikne oblouk 

ofukovaný proudem zhášecího plynu. K vypnutí dojde, jakmile je splněno několik podmínek, 

hlavně pokud je zabezpečena  převaha odvodu tepla z oblouku při jeho zhášení kolem nulové 

hodnoty proudu nad přívodem energie z obvodu. Dále je nutné zajistit, aby energie oblouku 

vybavená při hoření oblouku nevyvolala zpětné negativní působení na proudění plynu, tj. aby 

nedošlo k zahlcení zhášedla. Ve všech případech má SF6 veliké výhody.                            [3]                                                                                                                             

 

Zhášení oblouku rozdělujeme na tři intervaly : 

- silnoproudý interval při hoření oblouku 

- interakční interval při zhášení oblouku v oblasti nulové hodnoty proudu 

- dielektrický interval po přerušení oblouku při namáhání přechodným zotaveným napětím.                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           [3] 

 

V silnoproudém intervalu potřebujeme, aby oblouk představoval minimální odpor průchodu 

elektrického proudu a aby energie oblouku byla co nejmenší. V této fázi by oblouk neměl být 

ofukován ani chlazen. Velikost energie oblouku závisí na intenzitě ofukování oblouku a na 

vlastnostech plynu. U SF6 je podstatně menší než u ostatních zhášecích plynů. Napětí na oblouku 

potřebné pro jeho hoření v proudu plynu je v SF6 asi 60 až 100V. Pro srovnání ve vzduchu je asi 

200 až 800V, ve vodíku 1000 až 2000V. Při nízkém napětí se kontakty i zhášecí komora méně 

opotřebují. Lze si tedy dovolit větší počet vypnutí bez potřebné výměny kontaktů nebo revize 

vypínače.                                                                                                                                           [3] 
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V interakčním intervalu probíhá vlastní zhášení. Oblouk je ofukován proudícím plynem a o jeho 

zhášení rozhoduje odvod tepla.Proto o zhášení rozhodují přechodné tepelné pochody ve zhášedle, 

které jsou ovlivňovány vlastnostmi zhášecího plynu. Jde o rychlý přechodný jev, časová konstanta 

oblouku je v SF6 velmi krátká, asi 0,2 až 0,4 s , u vzduchu 2 až 10 s .                                      [3]                                                                                                                                    

 

V dielektrickém intervalu se po zhasnutí oblouku objeví na vypínací dráze rychle vzrůstající 

zotavené napětí se strmostí několika kilovoltů za mikrosekundu. Elektrická pevnost vypínací dráhy 

se zotavuje v závislosti na rychlosti odstraňování zbytků vodivého plazmatu prouděním a 

deionizačními pochody v plynu. SF6 má velké výhody oproti ostatním plynům ve své velké 

elektrické pevnosti a schopnosti zachycovat volné elektrony. Vypínač s SF6 úspěšně funguje i při 

velmi strmě rostoucím zotaveném napětí např. při blízkém zkratu.                                                 [3]                                                                                                       
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2. Přehled existujících provedení generátorových vypínačů 
 

2.1. Funkce generátorových vypínačů 

 

Hlavní funkcí generátorového vypínače je připojení generátoru k energetické soustavě ČR při 

dodržení podmínek synchronizace a spolehlivé odpojení TG při vzniku poruchy v ES ČR nebo na 

blokové vlastní spotřebě případně společné vlastní spotřebě. Zapnutí generátorového vypínače  při 

synchronizaci TG s ES ČR se provádí automatickým fázovačem . Vypnutí zajišťují dvě nezávislé 

vypínací cesty, které se vzájemně zálohují. 

 

Generátorový vypínač je schopen vypínat jmenovité proudy při provozních manipulacích a 

zkratové proudy při působení ochran. Při vypnutém generátorovém vypínači lze přes blokový a 

odbočkový transformátor napájet z ES ČR současně dvě rozvodny 6 kV vlastní spotřeby bloku. 

Snižuje se tak počet manipulací, protože není nutné převádět rozvodny 6 kV na rezervní napájení. 

 

Základní pojmy 

 

Výkonový vypínač – Je 3 – pólový zapouzdřený výkonový vypínač. Každý pól vypínače je plněn 

zhášecím médiem SF6. Výkonové kontakty jsou odděleny od rozpínacích kontaktů. 

 

Spínací jednotka – Spínací jednotka je v podstatě 3 – pólový zapouzdřený výkonový vypínač, 

který je umístěn spolu s pohonem a ovládacími prvky na společném rámu. Spínací jednotku lze 

podle potřeby vybavit  odpojovačem, uzemňovačem, proudovým měničem a kondenzátorem.  

 

Uzemňovač – Spínací jednotka umožňuje provést montáž uzemňovače na stranu vypínače a nebo 

na stranu odpojovače. Uzemňovač v sepnutém stavu zkratuvzdorně spojuje vnitřní vodiče se 

zapouzdřením. Jsou poháněny motorovým pohonem, umožňují i ruční pohon klikou při zohlednění 

blokování. 

 

Pneumatický pohon výkonového vypínače – je umístěn na rámu spolu s jednotkou tlakového 

vzduchu, která přes nádobu tlakového vzduchu napájí pneumatický pohon vypínače. 

 

Motorový pohon uzemňovače – zabudovává se do spínací jednotky. Lze ho zapínat a vypínat 

pouze pokud je vývod generátoru bez napětí a to elektricky nebo ručně klikou. Je vybaven 

ukazatelem polohy. 

 

Vzduchová jednotka – Je umístěna na rámu spínací jednotky. Po zapnutí se rozběhne kompresor a 

tlakuje nasávaný vzduch ve vzduchojemu. Zapínání a vypínání je prováděno prostřednictvím 

tlakového spínače na vzduchojemu. 

 

Monitorovací zařízení – Je umístěno v ovládací skříni spínací jednotky. Podává informaci o stavu 

kontaktů výkonového vypínače spínací jednotky ve formě číselných údajů. 

 

Snímač hustoty SF6 – snímá hustotu plynu SF6, který je plněn do výkonových vypínačů. 

 

 

http://isspd.edu.cez.cz/spd/?tgtType=1&tgtID=1371390
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2.2. Generátorový vypínač typu HEK , výrobce firma ABB 

 

 

 

 

Obr.2 – generátorový vypínač HEK, ilustrační foto z katalogu náhradních dílů firmy ABB 

 

Příklad typového označení : 

 

Generátorový vypínač HEK 3 se skládá ze tří samostatných jednofázových jednotek (pólů) se 

společným tlakovzdušným pohonem. Každá jednotka je uložena v prachotěsném pouzdře, které je 

oboustranně přivařeno k plášti zapouzdřeného vodiče. Horní část pouzdra má odnímatelný kryt s 

průzory, které umožňují vizuálně kontrolovat polohu kontaktů odpojovače a zemnících nožů. 

Vodivé spojení přístroje HEK 3 se zapouzdřenými vodiči zajišťují listové Cu-spojky a šroubové 

spoje. Přístroj má přirozené vzduchové chlazení.                                                                             [5] 

 

Jeden pól přístroje HEK 3 sestává z generátorového vypínače, generátorového odpojovače  

( např. v EDU ), zemnících nožů , kondenzátoru  a přístrojového transformátoru proudu. Součástí 

přístroje HEK 3 je dále místní ovládací skříň, která je umístěna samostatně a ovládací skříňka,  

 

H E K 3 

Označení typu 

Zapouzdřený 

Konstrukční velikost 
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namontovaná na nosném rámu přístroje. Vypínač, odpojovač, zemnící nože jsou vybaveny 

místními mechanickými ukazateli stavu ZAP a VYP. 

Zhášecím médiem generátorového vypínače je plyn SF6. Vypínač v jednom pólu sestává z plynové 

komory, epoxidových izolátorů, hlavního a opalovacího kontaktu a převodového mechanismu. 

V plynové komoře plněné SF6 probíhá zhášení el. oblouku při vypínání. Čistý SF6 je nehořlavý, 

netoxický a vlastnostmi podobný dusíku. Působením el. oblouku vytváří jedovaté rozkladné 

produkty. Do komory vypínače je proto vloženo chemické činidlo, které tyto produkty absorbuje. 

Případný provozní únik SF6 z vypínače neohrožuje obsluhu. Vzhledem k malému množství plynu 

může vzniknout pouze malá koncentrace SF6 v okolí vypínače, která se v prostoru strojovny 

rozptýlí přirozenou cirkulací. 

Komory vypínačů v jednotlivých pólech jsou vzájemně propojeny plynovým vedením, které ústí 

k plnícímu ventilu s manometrem a k teplotně kompenzovanému manostatu. Propojení vyrovnává 

tlak plynu SF6 mezi komorami a umožňuje jeho měření a doplňování. Dvoustupňový manostat 

slouží jako ochrana vypínače při úniku SF6. Při I. stupni poklesu tlaku signalizuje na blokovou 

dozornu požadavek na doplnění SF6, při II. stupni zablokuje zapnutí a vypnutí od obou vypínacích 

cest. Tlak SF6 za provozu vypínače, který lze odečíst na manometru, závisí na teplotě plynu uvnitř 

komory vypínače. Pokud je vypínač odstaven, teplota plynu SF6 v komoře se vyrovná s teplotou 

okolí.                                                                                                                                                  [5] 

 

Při ustáleném provozu bloku na jmenovitých parametrech (po dobu alespoň 24 hodin) se tlak plynu 

SF6 zobrazený na manometru obvykle pohybuje nad hodnotou 700 kPa, čemuž odpovídá teplota 

plynu SF6 uvnitř komor cca 50 až 60 °C. Při nižším zátěžovém proudu vypínače a v přechodných 

stavech bloku se tlak SF6 odečítaný na manometru může měnit v rozmezí 620 kPa až cca 750 kPa.  

Tlak plynu SF6 nižší než 620 kPa při provozu vypínače protékaného zátěžovým proudem svědčí o 

netěsnosti v plynové soustavě SF6 a vyžaduje doplnění plynu a kontrolu specialisty.                     [5] 

 

Hnacím médiem generátorového vypínače je stlačený vzduch, dodávaný z autonomní jednotky 

DVAHE. Jednotka se skládá z elektrokompresoru se zpětným ventilem a chladičem, vzdušníku 

s pojistným ventilem a manometrem. Vzdušník je dále osazen odvzdušňovacím a odkalovacím 

kohoutem a čtyřmi manostaty. Pro manipulaci s kohouty se používá kličky. Manostaty ovládají 

provozní doplňování vzdušníku a slouží jako dvoustupňová ochrana. Při I. stupni poklesu tlaku 

dojde k zablokování zapnutí vypínače a při II. stupni se navíc zablokuje vypnutí od obou 

vypínacích cest. Pohon kompresoru je vybaven časovou ochranou proti přehřátí, která jej vypíná po 

20-ti minutách chodu. Tlakovzdušný pohon generátorového vypínače lze při nominálním provozu 

bloku ovládat pouze elektricky. Ruční rozpojení hlavních kontaktů vypínače při závadě na 

elektrickém ovládání lze provést typovou pákou.                                                                             [5] 

 

Kvůli manipulačním možnostem a zvýšení BOZP při údržbě je HEK 3 vybaven odpojovačem. 

Odpojovače  v jednotlivých pólech jsou propojeny společnou hřídelí, poháněnou jedním pohonem. 

Pohon se skládá z elektromotoru, uzamykatelné převodovky s elektrospojkou a mechanického 

ukazatele stavu. Pohon má čtyři režimy chodu, které se volí nastavením tří speciálních klíčů v 

zámcích převodovky. Zámky a klíče tvoří bezpečnostní celek, obsahující mechanické i elektrické 

blokovací prvky. Mechanismus zámků je proveden tak, že lze během manipulací vyjmout pouze 

jeden klíč. Zbylé dva klíče zůstávají v zámcích zablokovány a bez třetího klíče nelze změnit režim 

chodu. Odpojovač je možné ovládat i ručně pomocí kliky.V Elektrárně Dětmarovice není 

odpojovač instalován.                                                                                                                        [5] 

 

http://isspd.edu.cez.cz/spd/?tgtType=1&tgtID=1372084
http://isspd.edu.cez.cz/spd/?tgtType=1&tgtID=1372056
http://isspd.edu.cez.cz/spd/?tgtType=1&tgtID=1371412
http://isspd.edu.cez.cz/spd/?tgtType=1&tgtID=1371259


Generátorové vypínače                                                                                       Libor Damec 

- 14 - 

 

Pro zajištění BOZP při údržbě je HEK 3 vybaven zemnícími noži s nezávislými pohony. Zemnící 

nůž v jednotlivých pólech je propojen společnou hřídelí, poháněnou pohonem. Režimy chodu 

pohonu, funkce klíčů a ruční ovládání je shodné s odpojovačem. 

Kondenzátor - slouží k omezení strmosti zotaveného napětí při vypínání. Dále je využíván jako 

kapacitní dělič pro nestandardní měření. Dielektrikum kondenzátoru je nasyceno izolačním olejem 

bez příměsi PCB látek.                                                                                                                      [5] 

 

Dálkové a místní ovládání HEK 3. 

Provozovaný HEK 3 je ovládán výhradně dálkově z blokové dozorny, místní ovládání se používá 

při zkouškách a údržbě zařízení. Ovládací prvky pro dálkové ovládání jsou soustředěny na pultu 

operátora a pro místní ovládání slouží prvky ve skříni místního ovládání. Způsob ovládání se volí 

přepínačem. Skříň i přepínač jsou uzamykatelné. Za provozu bloku je přepínač v poloze "Dálkově". 

Po přepnutí do polohy "Místně" je HEK 3 řízen ovladači a současně je blokováno vypínání od 

ochran v 1. a 2. vypínací cestě. Poloha "Místně" je signalizována na blokovou dozornu.               [5] 

 

Ruční vypnutí gen. vypínače. 

Tato manipulace se provádí výhradně při řešení poruchového stavu, např. při závadě na 

elektrickém ovládání vypínače. Na spodku pouzdra HEK 3 se ve fázi L2 osadí typová páka tak, aby 

do výřezu na konci páky zapadly dva čepy hnacího mechanismu vypínače, vyčnívající z kovové 

spojky ve tvaru trojúhelníku. Pohybem typové páky po směru hodinových ručiček o cca 60° dojde 

k rozpojení kontaktů gen. vypínače.                                                                                                  [5] 

 

Ruční ovládání odpojovače ( EDU ) a zemních nožů. 

Před ruční manipulací se nastaví pomocí klíčů na převodovce pohonu chod v režimu RP2. Po 

nastavení režimu RP2 dojde k zablokování dálkového i místního ovládání pohonu, čímž je zajištěna 

BOZP obsluhy. Pokud není tento režim nastaven, nelze zasunout kliku do otvoru v převodovce 

(zakryt clonkou). Vypnutí se provádí otáčením kliky po směru hodinových ručiček dokud se na 

ukazateli stavu, který je součástí převodovky, neobjeví symbol „0“ v zeleném poli. Zapnutí se 

provádí otáčením kliky proti směru hodinových ručiček dokud se na ukazateli stavu neobjeví 

symbol „1“ v červeném poli.                                                                                                             [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://isspd.edu.cez.cz/spd/?tgtType=1&tgtID=1371259
http://isspd.edu.cez.cz/spd/?tgtType=1&tgtID=1371259


Generátorové vypínače                                                                                       Libor Damec 

- 15 - 

 

 

Obr.3 – Zapouzdřený generátorový vypínač s uzemňovačem na straně generátoru (elektrárna 

Dětmarovice)  

 

 

 

Obr.4 – uzemňovač generátoru ( pohyblivý kontakt na společné hřídeli ) 
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Obr.5 – detail uzemňovače v jedné fázi ( pevný a pohyblivý kontakt ), elektrárna Dětmarovice 

 

2.3. Generátorový vypínač typu DR36V ( Elektrárna Temelín ), výrobce firma ABB 

 

 

 

           Obr.6 - Generátorový vypínač typu DR36 – ilustrační foto z katalogu vývoje  

                        generátorových vypínačů firmy ABB                                                                       [7]                                                   
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          Obr.7 – Generátorový vypínač typu DR36 – – ilustrační foto z katalogu vývoje  

                       generátorových vypínačů firmy ABB                                                                       [7] 

 

Zařízení generátorového vypínače se skládá ze tří jednofázových jednotek (pólů), vlastního 

tlakovzdušného a chladícího hospodářství. Zařízení vypínače je umístěno v odděleném prostoru na 

strojovně pod generátorem na podlaží +7,5 m. Póly jsou umístěny na zvýšené plošině nad podlažím 

+7,5 m. Plošina umožňuje přístup k částem pod vypínačem a k připojovacím místům kabelů, vody 

a vzduchu. Póly mají vlastní řídící skříň umístěnou na boku vypínače.  

Tlakovzdušné a chladící hospodářství jsou společná pro všechny tři póly. Skutečný stav propojení 

rozvodů tlakovzdušného a vodního hospodářství s póly generátorového vypínače je uveden v 

příloze č. 1. Tlakový vzduch slouží pro pohon vypínače a zhášení oblouku. Kompresorová stanice 

vyrábí a zásobuje tlakovým vzduchem (v potřebném množství a kvalitě) póly generátorového 

vypínače. 

Ovládací skříň kompresorové stanice je umístěna na nosném rámu kompresorové stanice v 

blízkosti generátorového vypínače.                                                                                                   [6] 

Generátorový vypínač se skládá ze třech stejných pólů. Póly mají společnou řídící skříň. Každý pól 

vypínače se skládá z uvedených konstrukčních skupin: 

Těleso 

Rám je tvořen dvěma štíty svařenými se čtyřmi hliníkovými protiproudými přípojnicemi.  

Protiproudé přípojnice vedou proud opačně orientovaný vzhledem k proudu vypínače, jehož 

velikost může v závislosti na délce generátorového vývodu dosáhnout až plného proudu generátoru. 

Tento opačně orientovaný proud zabraňuje vzniku vířivých proudů v kovových částech strojovny a 

ovlivňování ostatních pólů vypínače. 

V každé boční desce je umístěn průzor, kterým je možné kontrolovat polohu a povrch kontaktní 

trubice (odpojovače). 
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Vnitřní prostor pólů vypínače je za provozu pod mírným přetlakem - maximálně 0,02 barů.         [6] 

 

Ovládání 

Elektropneumatické ovládání pólu vypínače zahrnuje vzdušník s hlavní řídící jednotkou, ventily 

odpojovače ZAP / VYP (2 ks) včetně dvoucestných zpětných ventilů ZAP / VYP (rovněž 2 ks) a 

pojistný ventil. 

Vzdušník je zavěšen na patkách vypínače. Vzdušník je spojen izolační trubicí a ventilem komory s 

výkonovou komorou s kontakty odpojovače. Ze vzdušníku jsou vyvedena pneumatická potrubí do 

zásobníků zhášecích komor. Pneumatická potrubí pro napájení vzdušníku a signalizační potrubí pro 

zpětnou signalizaci jsou svedena do patky vypínače. 

Vzdušník se zásobníky zhášecích komor jsou naplněny vzduchem s dostatečným tlakem pro 

provedení spínacích operací.                                                                                                             [6] 

 

Výfuk 

Při spínací operaci je vyfukován tlakový vzduch nahromaděný ve výkonové komoře do okolního 

prostoru trubkou výfuku. Výfuk je utěsněn vůči vnitřnímu prostoru vypínače.                               [6] 

 

Podpěrné izolátory 

Výkonová komora s kontakty odpojovače je umístěna v tělese vypínače nad kontakty odpojovače 

na 4 podpěrných izolátorech, a na podpěrném izolátoru výfuku. Odpojovač je upevněn a izolován 

proti tělesu vypínače také na 4 podpěrných izolátorech.                                                                  [6] 

 

Výkonová komora s kontakty odpojovače 

Konstrukční sestava výkonové komory s kontakty odpojovače se skládá z výkonové komory se 

dvěma uspořádanými systémy kontaktů, tělesa výfuku, ventilu komory, kontaktů odpojovače, tělesa 

s prstencem a držákem roubíků. 

Výkonová komora nemá za úkol pouze zhášet oblouk při vypínání, ale provádí také spínání proudu. 

Chrání odpojovač před účinky zapínacího oblouku. 

Tlakový vzduch ve výkonové komoře slouží pro pohon výkonového kontaktu a kontaktní růžice a 

rovněž pro zhášení oblouku při vypínání. 

Velký objem výfuku umožňuje účinné tlumení zvuku. Vyfukovaný vzduch je čištěn v tělese výfuku 

chladícím tělesem a filtrem, přičemž nepřichází do styku s vnitřním prostředím vypínače, které se 

tak nemůže znečistit.                                                                                                                         [6] 

 

Odpojovač  

Odpojovač se skládá z tělesa odpojovače s prstencem, posuvné kontaktní trubice, tělesa tlumiče, 

držáku roubíků s jednotlivými odpruženými kontakty, vodících kotoučů a spínacího členu. 

Odpojovač je upevněn v tělese vypínače podpěrnými izolátory. Opěrné izolátory tlumí spínací rázy 

a v jejich střední části jsou umístěny izolační trubice, které slouží pro přívod vzduchu do 

odpojovače. 

U sepnutého odpojovače jsou jednotlivé kontakty držáku roubíků přitlačovány na kontaktní trubici. 

Vzhledem k tomu, že k přerušení proudového obvodu dochází ve výkonové komoře, spíná 

odpojovač bez zatížení.                                                                                                                     [6] 
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Odpor pólů 

Do konstrukční skupiny patří zhášecí odpor, dvě zhášecí komory, vzdušník zhášecí komory s 

jedním ventilem na každou komoru s krycím víkem.  

Zhášecí nízko ohmový odpor je zapojen paralelně k výkonové komoře a kontaktům odpojovače. 

Zhášecí komory jsou vybaveny nelineárním odporem, který omezuje eventuelní spínací přepětí. Po 

oddělení kontaktů ve výkonové komoře a průchodu proudu nulou je proudový obvod přerušen a 

proud je veden přes zhášecí odpor. 

Okruh zhášecího odporu je vypínán zhášecími komorami. Při signálu na vypnutí jsou ventily 

zhášecích komor iniciovány hlavním ovládacím ventilem VYP - tlakový vzduch proudí ze 

vzdušníku zhášecích komor do zhášecích komor. 

Při zapínání (ZAP) je aktivována pouze jedna zhášecí komora. Po sepnutí nebo rozepnutí proudové 

cesty (např.: kontaktní trubicí) jsou zásobníky zhášecích komor plněny tlakovým vzduchem na 

provozní tlak. Ventily zhášecích komor jsou uzavřeny a zhášecí komory odvětrány. Po iniciaci 

ventilů zhášecích komor z hlavního ovládacího ventilu ZAP resp. VYP je přerušen přívod 

tlakového vzduchu ze vzdušníku do vzdušníků zhášecích komor a tlakový vzduch ze vzdušníku 

proudí do zhášecích komor. Odpadní plyn z zhášecích komor uniká otvory v krycím víku do 

okolního prostoru. Odpadní plyn se v žádném případě nedostane do vnitřních částí vypínače.      [6] 

 

Řídící skříň  

Řídící skříň obsahuje zařízení pro ovládání, kontrolu funkce, signalizaci a počítání sepnutí skupiny 

(pólů) generátorových vypínačů. Všechny níže uvedené přístroje jsou umístěny v ocelové skříni. 

Skříň má dvojdílné dveře opatřené bezpečnostním zámkem.  

Dvěma otvory s bezpečnostními skly je možné při uzavřených dveří skříně vidět manometry, 

přepínače, tlačítka, ukazatele polohy a počítadlo sepnutí.  

Při pohledu na  řídící skříň jsou v pravé části umístěny elektropřístroje např. stykače, jističe, 

přepínače, relé a pod.  

 V levé části skříně je vybavení tlakovzdušného rozvodu např. ventily kulové, zpětné, doplňovací i 

redukční, tlakové spínače, manometry, vzduchový filtr a pod.  Řídicí skříň je umístěna na boku 

generátorového vypínače. 

Do řídící skříně jsou zaústěna potrubí ze stanice tlakového vzduchu . Pneumatické okruhy jsou na 

přívodech h 1 - h  4. Z přívodů h 2, h 4 jsou tvořeny nízkotlaké okruhy, z přívodů h 1, h 3 jsou 

tvořeny vysokotlaké okruhy. Na vývodech k1, k 2 je napojen odtok zkondenzované vody.  

Po sepnutí nebo vypnutí poklesne tlak v generátorovém vypínači pod provozní tlak. Potrubí před 

doplňovacím ventilem je naplněno tlakovým vzduchem ze stanice tlakového vzduchu. Kontakt 

tlakového spínače F1 otevře doplňovací ventil Y5 (redukční ventil) a tlak vzduchu se zvýší na 

provozní tlak. Tlakové spínače F1-F4 jsou seřízeny ve výrobním závodě. 

Ve skříni je umístěn uzamykatelný přepínač S12 – Blokování povelu ZAP GV. Slouží pro 

blokování nežádoucího zapnutí GV při odjištěné skříni. Při navolení polohy BLOKÁDA 

ZAPNUTA je umožněno ponechat jističe ovládacích obvodů pod napětím a tak umožnit 

automatické dotlakování vzduchových zásobníků GV. Přepínač lze uzamknout v obou polohách – 

BLOKÁDA ZAP.  a  BLOKÁDA VYP.                                                                                          [6] 
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Chladící stanice 

Slouží k chlazení výkonových (vodivých) částí generátorového vypínače včetně jeho zapouzdření a 

udržování vodivosti vody v přípustných mezích při různém proudovém zatížení vypínače. Je 

umístěna na nosném rámu v blízkosti generátorového vypínače. Ovládací skříň je umístěna na boku 

chladící stanice.                                                                                                                                 [6] 

 

Výrobce udává hlučnost vypínače 140 dB s dodatkem - hlučnost je závislá na prostoru ve kterém je 

vypínač instalován.  

Póly generátorového vypínače lze zapnout a provozovat pouze za provozu kompresorové a chladící 

stanice.  

Po zapnutí vypínače s následným vypnutím, nebo po normálním zapnutí i vypnutí potřebuje 

vypínač krátký čas, než může opět zapnout (vypnout) s ohledem na tlakové poměry tlakovzdušného 

systému - tlak vzduchu se vyrovnává v 24 nádržích tlakového vzduchu.                                         [6] 

 

Kompresorovou stanici je možné provozovat pouze z místa - ovládací skříň. Stanice může být 

zapnuta v ručním řízení nebo provozována v automatickém řízení s jedním nebo dvěma 

kompresory. V nominálním provozu jsou oba kompresory v automatickém řízení a tlakovzdušné 

potrubí pod tlakem. Kompresorovou stanici nelze provozovat pokud je odstaven jeden nebo druhý 

systém potrubí. Nominální stav je provoz dvou kompresorů v automatickém řízení, všechny 

zásobníky vzduchu pod tlakem a všechny ruční ventily otevřeny. 

Generátorový vypínač (GV) má dva systémy pro plnění zásobního vzduchu, provozně se používá 

systém č. 1, záložní systém č.2 zaskakuje až po uplynutí 100 sec, kdy 1. systém nebyl schopen u 

GV doplnit vzduch na požadované tlaky v dané době. 

Ruční ventily musí být za normálního provozu otevřeny.Zásoba vzduchu v zásobníkách vystačí 

minimálně na tři zapnutí nebo vypnutí vypínače. Minimální doba chodu kompresoru má být 

alespoň 15 minut. Důvodem je dosažení provozní teploty. Tím se zabrání usazování vody v hlavách 

válců a omezí se nebezpečí koroze zejména ventilů.                                                                        [6] 

 

Chladící stanici je možné provozovat pouze z místa - ovládací skříň.  

Čerpadla se musí provozovat střídavě, jedno z čerpadel nesmí být delší dobu mimo provoz. 

Čerpadla by měla mít stejný počet provozních hodin (kontrola počitadlem provozních  hodin ±200 

hodin). Změna provozu čerpadel je možná při zapnutém vypínači za provozu bloku. V nominálním 

stavu je jedno čerpadlo v provozu a druhé čerpadlo zapne při poruše provozovaného.                   [6] 

 

Uzemňovač 

Zařízení uzemňovače je instalováno na podlaží +7,5 m mezi generátorový vypínač a 

turboalternátor. Uzemňovač generátoru je třípólový přístroj skládající se ze tří jednopólových 

jednotek a jedné řídící skříně a tří servopohonů. Pohon každé fáze je proveden servopohonem.  

Princip uzemňovače - servopohon zasune (vysune) posuvný kontakt do (z) vodivé části.  

Posuvný kontakt uzemňovače není izolačně oddělen od horní příruby a servopohonu. Póly 

uzemňovače jsou spojeny hliníkovou pásovinou a uzemněny. Ocelové konstrukce a kabelové lávky 

jsou odizolovány od uzemňovače. Mechanická trvanlivost uzemňovače se předpokládá 1000 cyklů 

zapnutí a vypnutí. 

Vodní chlazení uzemňovače je průtočné z vodovodního řádu a společné pro všechny tři póly. 

Vodní chlazení chladí posuvný kontakt uzemňovače.                                                                      [6] 
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    Obr.8 – detail vybavení jednoho pólu generátorového vypínače DR36 -– ilustrační foto    

                  z katalogu vývoje generátorových vypínačů firmy ABB                                               [7] 

 

2.4. Generátorový vypínač typu FKG 1 ( Elektrárna Počerady ), výrobce firma  

       ALSTOM 

 

Generátorové vypínače FKG jsou konstruovány pro instalaci na sběrnici mezi generátor a 

transformátor. Jsou konstruovány pro venkovní i vnitřní použití. 

 

Plyn SF6 je používán jako dielektrické médium a také médium pro zhášení oblouku. Způsob 

přerušení oblouku je jeho tepelné vyfouknutí za použití energie oblouku, která umožní rozpojení 

kontaktů. 

Vypínač je schopen : 

- přerušit zkrat, který se vyskytuje na sběrnici nebo generátoru 

- sepnutí do zkratu 

- zvládnutí impulsu výdržného napětí vůči zemi a mezi kontakty a impulsu napětí o 

průmyslové frekvenci 

Vypínač je schopen vést normální zátěžový proud, aniž by došlo k jeho oteplení nad normou 

stanovenou hodnotu. 

Vypínač : 

- není škodlivý vůči svému okolí 

- vyžaduje pouze revize nepatrného rozsahu a prakticky téměř žádnou údržbu                       [8] 

 

 

Měřící transformátor napětí 

Měřící transformátor proudu 

Zhášecí komora 

Svodič přepětí 

Pohyblivý kontakt 
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Zapnutí 

Uvolnění energie nashromážděné v hydraulickém zásobníku způsobí změnu polohy pohyblivých 

částí. 

 

V poloze ZAPNUTO (obr.9 ) 

Proud z generátoru prochází přes svorky (1), plášť (2), držák pohyblivých kontaktů (3), trubici 

pohyblivého kontaktu (4), pevný kontakt (5), plášť (6) a svorky (7).                                               [8] 

 

 

Obr. 9 Uspořádání částí generátorového vypínače v poloze zapnuto 

 

Vypnutí 

Pokud je dán elektrický nebo mechanický příkaz k vypnutí, energie nashromážděná v zásobníku je 

předána hydraulickému válci umístěnému v ovládací skříni, ten vyvolá pohyb páky pólu a dojde 

k rozpojení kontaktů. 

S přístrojem v poloze ZAPNUTO ( obr.9 ) je rozpojení kontaktů dosaženo následovně : 

 

Začátek vypínání ( obr.10 ) 

Pokud se pohyblivý kontakt (4) odděluje od pevného kontaktu (5), proud se převede na opalovací 

kontakt (8)                                  

                                                                    

Obr.10 – Uspořádání částí generátorového vypínače při začátku cyklu vypínání                            [8] 
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Tepelný jev ( obr.11 ) 

 

Při rozpojování kontaktů (5), vznikne elektrický oblouk, jehož energie způsobí nárůst tlaku 

v expanzním objemu (Vt) uzavřeném hrotem pevného kontaktu (10) a izolační tryskou (11).        [8] 

 

 

 
 

Obr.11 – Uspořádání částí generátorového vypínače při vzniku oblouku 

 

Přerušení a pomoc při vypínání ( obr.12) 

 

Když se hrot (10) dostane z trysky (11), tepelný přetlak v prostoru (Vt) je uvolněn a před 

průchodem proudu nulou se vytvoří proud plynu, který provede závěrečné uhašení oblouku. 

Zároveň nárůst tlaku v okolí oblouku působí na píst (12) poháněcího zařízení, takže se sníží 

velikost energie potřebné pro vypnutí výkonového vypínače.                                                          [8] 

 

 
 

Obr.12 – Uspořádání částí vypínače při uhašení oblouku 

 

Poloha VYPNUTO (obr.13) 

 

Oblouk byl uhašen. Molekuly plynu SF6 rozštěpené působením oblouku rekombinují do původního 

stavu. 
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Rozkladné zbytkové plyny jsou pohlceny molekulárním sítem (13). Některé rozkladné produkty 

mají formu prachu, ale není jimi ovlivněn provoz vypínače.  

Zapínací a vypínací pohyby jsou ovládány spuštěním příslušného motoru pohonu, který přenáší 

pohyb pomocí systému ovládacích táhel.                                                                                          [8] 

 

Obr.13 – Uspořádání částí vypínače ve stavu vypnuto 

 

2.5. Generátorový vypínač typu HGI 3 ( Elektrárna Prunéřov 1 ), výrobce firma ABB 

 

Výkonový vypínač je jako celek namontován na společném nosném rámu a je tvořen následujícími 

částmi a zařízením: 

-  3 póly vypínače (spínací komory) 

-  rozvod plynu SF6  a denzostat 

-  sestava pohonu  s hydraulicko-pružinovým střádačovým pohonem   

 

Póly vypínače  jsou naplněny plynem SF6, který slouží jako zhášecí prostředek ke zhášení 

elektrického oblouku mezi kontakty. Hlavní kontakty jsou odděleny od opalovacích kontaktů. 

Všechny tři póly jsou mezi sebou mechanicky propojeny.                                                               [9] 

 

Rozvod plynu SF6  

Plynové prostory tří pólů vypínače jsou mezi sebou propojeny prostřednictvím rozvodu plynu SF6. 

Odsávání (vakuování) a plnění plynu SF6 se provádí přes plynovou přípojku na bloku manometru . 

 

Pohon výkonového vypínače 

Hydraulicko-pružinový střádačový pohon typu výkonového vypínače je pomocí nosné příruby 

pohonu  připojen k pólu vypínače. 

Pohyb je přenášen prostřednictvím pracovního pístu  pohonu, tyče pohonu a spojovacího táhla  na 

hřídeli pohonu  pólu vypínače .                                                                                                         [9] 

 

Denzostat  

Denzostat  je namontován na klikové skříni prvního pólu. Je tak propojen s plynovými prostory 

ostatních dvou pólů prostřednictvím rozvodu plynu SF6  a monitoruje hustotu plynu SF6.             [9] 

 

 

 

13 
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2.6. Generátorový vypínač typu CG2001 ( Elektrárna Prunéřov 1 ), výrobce EJF   

       BRNO 

 

Tento typ generátorového vypínače je v provozu na TG 4, 5 a 6. Na TG 3 byl v roce 2004 nahrazen  

generátorovým vypínačem HGI 3 firmy ABB.                                                                                 [9] 

 

          

 

Obr.14 – Tlakovzdušný generátorový vypínač CG2001, Elektrárna Prunéřov 1  

 

Konstrukce vypínače 

 

Vypínač CG2001 

Každá jednopólová jednotka se skládá z pěti hlavních dílů: 

- podvozku s tlakovzdušným pohonem 

- ovládacího ventilového zařízení 

- pólového sloupu 

- paralelně připojeného nožového spínače 

 

Podvozek s tlakovzdušným pohonem 

Sestává ze vzduchojemu, tlakovzdušného pohonu s brzdou a hlavní hřídelí. Tlakovzdušný pohon s 

hlavní hřídelí a hřídelí paralelního nožového spínače je spojen pákovým převodem. Kontaktní tyč 

hlavního a pomocného kontaktu je v základovém rámu středěna kladkami. Na přední straně 

vzduchojemu je dole umístěn odvodňovací ventil (k vypuštění kondenzované vody). Důležitý je i 

redukční ventil s průtokovým měřičem pro odběr vzduchu k vysoušení vnitřního prostoru pólu a 

olejoznak pro sledování hladiny oleje v olejových brázdách.                                                           [9] 
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Ovládací ventilové zařízení 

Na rámu pro paralelní nožový spínač je umístěn ovládací ventil (připojený na hlavní vzduchové 

potrubí), hlídače tlaku a manometr. Do vzduchojemu je vložen zhášecí ventil, ovládaný 

mechanizmem od pohonu.                                                                                                                 [9] 

 

Pólový sloup 

V pólovém sloupu jsou kontaktní tyče s růžicemi hlavního a pomocného kontaktu s výfukovými 

tlumiči. Mezi hlavní a pomocný kontakt je připojen zhášecí odpor. Od kovových částí rámu je pól 

oddělen izolátory. Do vnitřních prostorů je zaveden vzduch k vysoušení.                                       [9] 

 

Paralelní nožový spínač 

Je umístěn na porcelánových podpěrkách s velkou pevností v ohybu. Na vodorovných hliníkových 

pásech jsou namontována jádra o vysoké magnetické vodivosti pro vhodné rozdělení proudu do 

hlavního kontaktu a nožů paralelního spínače. 

Na čtyřech paralelních větvích jsou po čtyřech párech umístěny kartáčové kontakty, mezi které se 

zasouvá měděný, výměnný kontakt. Ke krajnímu, prodlouženému noži je přiveden zhášecí vzduch 

zaústěný mezi nůž a kartáčový kontakt (při vypínání vzniká oblouk způsobený úbytkem napětí na 

horní části pólového sloupu).                                                                                                            [9] 

 

Zapnutí 

Ve vzduchojemu musí být připraven stlačený vzduch o tlaku 1,8 - 2 MPa. Stisknutím zapínacího 

ventilu se otevře pomocný vzduchový ventil. Tlak vzduchu pak otevře hlavní ventil. Vzduch proudí 

do válce pohonu tak dlouho, až je píst dotlačen do opačné krajní polohy. Píst při svém pohybu otáčí 

pákou pevně spojenou s hřídelí pohonu, na kterou jsou přes pákový převod připojeny kontaktní tyče 

a nože paralelního spínače. Rychlost pístu je ke konci dráhy regulována brzdou. 

 

Sled zapínání kontaktů. Při zapínacím pohybu kontaktních tyčí se nejprve zapne pomocný kontakt, 

kterým se krátkodobě připne do série zhášecí odpor. Pak následuje zapnutí hlavního kontaktu. 

Potom teprve se sepne paralelní nožový spínač. 

Zapnutí je skončeno a proud se rozdělí do tří paralelních větví: 

-  přes nože paralelního spínače 

-  přes hlavní kontakt 

-  přes pomocný kontakt a sériově zapojený zhášecí odpor 

                                                                                                                                                           [9] 

Vypnutí 

Ve vzduchojemu je stlačený vzduch o tlaku 1,9 - 2 MPa. Stisknutím tlačítka „vyp“ se otevře 

pomocný ovládací ventil, který tlakovým  vzduchem otevře hlavní ventil. Vzduch potom proudí do 

válce tak dlouho, až je píst dotlačen do opačné krajní polohy. (Píst při svém pracovním pohybu 

otáčí pákou pevně spojenou s hřídelí). Při dokončování dráhy pístu je důležitá správná funkce 

brzdy. Elektrický oblouk se tlakovým vzduchem zháší tak, že se ve vhodný okamžik stlačí píst 

řídícího ventilu, ten uvolní tlakový vzduch, který otevře zhášecí ventil. Tím se vpustí vzduch přímo 

ze vzduchojemu do prostorů hlavního a pomocného kontaktu v pólovém sloupu. 

Tlakovým vzduchem se prostor vypínací dráhy rychle dejonisuje a oblouk se účinně chladí. Při 

nejbližším průchodu střídavého proudu nulou se oblouk přeruší. Jeho znovuzapálení vlivem 

zotaveného napětí se zabrání proudícím stlačeným vzduchem. Během vypínání se mechanicky 

zařazuje paralelně k hlavnímu oblouku na hlavním kontaktu zhášecí odpor, který po zhasnutí 
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 hlavního oblouku zůstává po krátkou dobu zapojen v sérii s obloukem na pomocném kontaktu. 

Takto snížený proud se pak přeruší pomocným kontaktem. 

Sled vypínání kontaktů: Nejprve se vypnou nože paralelního spínače, dále hlavní kontakt a nakonec 

kontakt vypínače.                                                                                                                              [9] 

 

Nouzové vypnutí 

V případě, že nelze vypínač vypnout elektricky dálkově z blokové dozorny ani z ovládací skříně u 

vypínače, použije se tlačítka nouzového pneumatického vypínání. Mechanickým stisknutím tlačítka 

se uvedou v činnost neimpulsivní ventily všech tří pólů, které vypínač vypnou.                             [9] 

 

Hlídače tlaku a spotřeba vzduchu 

Hlídač tlaku je tlakový spínač, který přeruší okruh zapínací a vypínací cívky vypínače, klesne-li ve 

vzduchojemu tlak pod určitou mez. Tím znemožní elektrické ovládání vypínače na tak dlouho, 

dokud tlak nedosáhne znovu předepsané výše. Na vzduchojemu jsou namontovány dva hlídače 

tlaku.                                                                                                                                                  [9] 

 

Vysoušení pólu vypínače 

Vnitřní prostor vypínače je trvale za provozu ofukován vysoušecím vzduchem. Množství 

vysoušecího vzduchu 400 l/hod.                                                                                                       [9] 

Brzdy vypínače 

K regulaci vypínací a zapínací rychlosti a k tlumení nárazů v konečných polohách mechanismů 

slouží olejové brzdy. Olejová brzda je válec naplněný transformátorovým olejem v němž se 

pohybuje píst utěsněný pístními kroužky. Stav oleje v brzdě se kontroluje na olejoznaku, 

umístěném vpravo vzduchojemu. Aby byla zaručena správná činnost olejových brzd, musí být olej 

udržován na předepsaném stavu.                                                                                                       [9] 

 

Tlakovzdušný rozvod 

Vysušený vzduch o tlaku 2 MPa je přiveden z centrální kompresorové stanice.                             [9] 
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3. Zhodnocení parametrů zvolených generátorových vypínačů 

a jejich rozbor 

 

 

 EDU EPR1 ETE EPC 

Typ HEK 3 HGI 3V DR36V 
HEC S 

100M 
FKG1N 

Výrobce 
ABB 

Švýcarsko 

ABB 

Švýcarsko 

ABB 

Švýcarsko 

ABB 

Švýcarsko 

ALSTOM 

Francie 

Zhášecí médium SF6 SF6 Vzduch SF6 SF6 

Chlazení 
přirozené 

vzduchové 

přirozené 

vzduchové 

přirozené 

vzduchové 

přirozené 

vzduchové 

přirozené 

vzduchové 

Jmenovité napětí 24 kV 17,5 kV 24 kV 25,3 kV 24 kV 

Jmenovitý kmitočet 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 

Jmenovitý proud 10,5 kA 8 kA 
28 kA s 

vodním chl. 
10,5 kA 10,5 kA 

 

Tab.1 – Srovnání parametrů některých generátorových vypínačů 

 

Z tabulky č.1 je patrné, že srovnávat jednotlivé parametry generátorových vypínačů není 

smysluplné. Každý generátorový vypínač je vyroben jako originál a s parametry, které požaduje 

provozovatel. Liší se například jmenovitým napětím, jmenovitým proudem a způsobem zhášení 

oblouku. Každý generátorový vypínač, podle svých parametrů, potřebuje další zařízení potřebné ke 

svému provozu. Kompresorovou stanici, čerpadla s chladící vodou, rozvod plynu SF6 atd. K tomu 

je potřeba také množství čidel pro měření tlaku, teploty, množství a s tím je spojena také náročnost 

obsluhy a údržby zařízení. To vede rovněž k potřebě velkého prostoru kde toto zařízení umístit. 

Snahou tedy je zkonstruovat takový generátorový vypínač, který bude jednoduchý, spolehlivý a 

nenáročný na provoz a údržbu. 

 

 

Vakuový  generátorový vypínač typu 3AH37, 3AH38; výrobce firma Siemens 

 

Společnost Siemens uvádí na trh jako první na světě vakuový vypínač pro spínání generátorů 

velkých výkonů, kterým může trvale procházet provozní proud až 6300 ampérů (A) bez nuceného 

chlazení, při provozním napětí 24 kilovoltů (kV). Vypínač 3AH37 zvládne zkratový proud až 63 

kiloampérů (kA). K dispozici je i kompaktnější verze s označením 3AH38; tento vypínač je určen 

pro provozní napětí 17,5 kV a jmenovitý proud do 4000 A.                                                          [10] 

Výkonové a generátorové vypínače se používají pro spínání generátorů a velkých výkonů. 

Bezúdržbové vypínače jsou za provozu vystaveny velkému tepelnému a mechanickému namáhání. 

K jeho zvládnutí je nový vypínač konstruován modulárně a pro proudovodné dráhy a chlazení jsou 

použity jen ty nejkvalitnější materiály. Modulární konstrukce umožňuje také horizontální instalaci 

vypínače, při níž jsou chladící prvky otočeny o 90°, což umožňuje optimální přirozené  

chlazení.                                                                                                                                          [10] 
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Kromě typových zkoušek dle IEC 62271-100, které jsou pro vypínače povinné, jsou generátorové 

vypínače 3AH37 a 3AH38 zkoušeny také dle normy IEEE C37.013. Tato severoamerická norma 

ANSI je jedinou normou na světě beroucí v potaz zvýšené požadavky, kterým jsou vypínače 

vystaveny při provozu ve spínacích obvodech generátorů. Proto se stala běžným standardem pro 

generátorové vypínače i mezi odborníky zaměřenými na normy IEC.                                           [10] 

Společnost Siemens je předním výrobcem vakuových zhášedel a vypínačů a nabízí nejvyšší možné 

proudové a napěťové úrovně na trhu, zejména pak pro speciální aplikace vakuových vypínačů.  

V oblasti technologie vakuových vypínačů má Siemens více než 35 let zkušeností.                     [10] 

 

         
 

Obr.15 - Vakuový generátorový vypínač pro elektrárny a průmysl 3AH38, ilustrační foto z  

               katalogu firmy Siemens 

                                                    

Zhášení oblouku – obr.16 

Při galvanickém rozpojení kontaktů dochází 

působením proudu, který se má vypnout, ke 

vzniku obloukového výboje v kovových parách. 

Tímto plazmatem protéká proud až do příštího 

průchodu nulou. Oblouk uhasne v blízkosti nuly 

proudu. Kovové páry ztratí během několika 

mikrosekund vodivost, a proto se ve vypínací 

dráze velmi rychle obnoví dielektrická pevnost. 

K udržení obloukového výboje v kovových 

parách je nutný určitý minimální proud. Pokud 

proud klesne pod tuto hodnotu, přeruší se ještě 

před přirozeným průchodem nulou 

( proud udržení oblouku ). 

Aby se při spínání v induktivních proudových 

obvodech  zabránilo vzniku nepřípustných 

spínacích přepětí, musí být proud utržení oblouku 

co nejmenší. V důsledku použití speciálního 

kontaktního materiálu je proud utržení u 

vakuových vypínačů 3AH pouze 2 až 3A. 

Vzhledem k rychlému obnovení dielektrické 

pevnosti ve vypínací dráze oblouk spolehlivě 

zhasne i tehdy, když k rozepnutí kontaktů dojde 

krátce před průchodem proudu nulou. Doba  

hoření oblouku u posledních zhášejících pólů činí 

proto maximálně 15ms. 
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V závislosti na vypínacím proudu a na rozměrech spínacích komor je použita různá geometrie 

kontaktů : 

V případě kontaktu působícího v radiálním magnetickém poli hoří oblouk až do proudu cca 10kA 

 ( okamžitá hodnota ) difúzně.Větší proudy hoří formou kontrahovaného oblouku. Proto se musí 

zabránit místnímu přehřívání kontaktů. Působením radiálního přídavného magnetického pole 

vzniká síla, která způsobí, že se oblouk pohybuje po kontaktech. Tím se opalování kontaktů v patě 

oblouku rozdělí na celou kruhovou plochu kontaktu. 

U kontaktu v axiálním magnetickém poli zůstane oblouk vlivem axiálního magnetického pole i při 

vysoké intenzitě proudu difuzní. Kruhové plochy kontaktů se tudíž rovnoměrně namáhají a zabrání 

se tak místnímu roztavení.                                                                                                              [10] 

 

U vypínačů na střídavý proud je úkolem zhášecího zařízení deionizace vypínací dráhy 

bezprostředně po průchodu proudu nulou. U všech obvyklých principů zhášení to znamená, že se 

oblouk ještě před dosažením minimální zhášecí vzdálenosti a následným průchodem proudu nulou 

ochladí. Tím se značně zvýší výkon oblouku. 

Naproti tomu u vakuového vypínače se oblouk neochlazuje. Plazma vytvářené kovovými parami 

má vysokou vodivost. Výsledkem je mimořádně malé napětí na výboji dosahující pouze 20 až 

200V. Z tohoto důvodu  a v důsledku krátké doby hoření oblouku, se ve vypínací dráze vyvíjí 

velmi malá energie. Vzhledem k tomuto relativně malému namáhání nevyžaduje zhášecí systém 

údržbu. 

S ohledem na velmi nízké tlaky ve spínací komoře ( méně než 10
-9

 bar ) jsou pro dosažení vysoké 

dielektrické pevnosti nutné vzdálenosti kontaktů 6 až 20 mm.                                                      [10] 
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Obr.16 – princip zhášení oblouku 
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