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Abstrakt: 

Zadáním bakalářské práce je rozbor aplikací vysokonapěťových vypínačů v České republice. V první 

části provedu teoretický  rozbor  spínání , v další porovnám vakuové spínače a zhášení v SF6. 

Prostřední kapitola bude věnována konkrétní aplikaci s poznatky z praxe s důrazem na efektivitu 

z  pohledu  údržby,  závěr  je zaměřen na shrnutí poznatků, naznačení trendů ve VN, bezpečnost práce, 

likvidace SF6  a dopad na životní prostředí. 
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Vakuum, vypínač, elektrický oblouk, jmenovitý proud, kontakty, příslušenství, mechanizmus, vysoké 

napětí 

Abstract: 

Type the thesis is  High voltage switches, Czech Republic Application  analysis 
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Seznam použitých symbolů a zkratek: 

 

 

 

 

ABB                              Společnost  ABB                        [-] 

B                Magnetická  indukce  [T] 

EATON  Společnost EATON s.r.o. [-] 

F               Frekvence                                   [Hz] 

I                     Elektrický proud  [A] 

Im   Jmenovitý elektrický proud [A] 

Ima                      Jmenovitý zkratový  proud [A] 

Isc   Jmenovitý  vypínací  proud [A] 

J   Proudová hustota  [A/m
2
] 

L   Délka    [m] 

M   Hmotnost   [kg] 

P   Tlak    [Pa] 

SF6   Fluorid Sírový   [-] 

U   Elektrické napětí  [V] 

Um   Jmenovité  elektrické  napětí [V] 
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1.Úvod 

 

Tato bakalářská  práce  bude rozebírat problematiku vypínání vysokého napětí s maximální napěťovou 

hladinou 25kV.Zvláštní zřetel bude brán na nejmodernější technologii spínání, a  to vakuové. 

Teoretická část se zabývá konstrukcí,zopakováním funkce vakuových vypínačů,porovnání s SF6 

technologií a trendy ve vývoji. 

Rozebrání konkrétní aplikace efektivnost provozu,dopad na životní prostředí. 

V závěru bakalářské práce shrnuji poznatky z praxe. 
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2.Princip a funkce vysokonapěťových spínačů. 

 

2.1 Rozdělení dle konstrukce 

 Expanzní (náplň destilovaná voda) většinou zrušeny 

 Maloolejové  ( zhášecí komora je naplněna olejem, axiální nebo radiální proudění spalinového 

plynu, výhodou je relativně jednoduchá konstrukce, nevýhodou-v komoře je vysoký tlak, 

hořlavost oleje, výbušnost par, nutná velká mechanická pevnost, častá údržba) 

 Tlakovzdušné-zhášení je prováděno stlačeným vzduchem o tlaku (1MPa-2,5MPa), ofukování 

je radiální nebo axiální- rozšířenější, nevýhodou je hlučnost, nutný zdroj stlačeného vzduchu a 

dále velká mechanická odolnost proti přetlaku. 

 Plynotvorné (s tuhým hasivem) minimální použití 

 Tlakoplynové - zhášení oblouku pomocí SF6(fluorid sírový) detaily viz.2.4.  

 Magnetické-využívají účinky magnetického pole 

 Vakuové- nejmodernější , viz. 2.5. 

 

 

2.2 Rozdělení dle funkce 

 Rozpojují a spojují elektrické obvody-bez zatížení (odpojovače) 

 Rozpojují a spojují elektrické obvody-pod napětím do jmenovitých hodnot proudu –štítkové 

hodnoty (odpínače, stykače) 

 Rozpojují a spojují elektrické obvody-pod zatížením včetně zkratových proudů (výkonové 

vypínače) 

 

 

2.3 Rozdělení dle zhášecího media 

 Expanzní 

 Maloolejové 

 Tlakovzdušné 

 Plynotvorné 

 Tlakoplynové-SF6 

 Magnetické 

 Vakuové 

 

 

 



10 
 

2.4 Tlakoplynové-SF6 

Tlakoplynové vypínače používají k zhášení elektrického oblouku fluorid sírový SF6. V přírodě 

se nevyskytuje – syntetická sloučenina. Má tyto vlastnosti, je stálý, netečný, bez zápachu, 

bezbarvý . Má výbornou ochlazovací vlastnost,jelikož se rychle váže s volnými elektrony 

v oblouku a tím značně zmenšuje elektrickou vodivost prostředí, ve kterém oblouk hoří. 

Fluorid sírový má  2-3krát (podle tlaku)větší elektrickou pevnost než vzduch a z toho plynoucí 

zmenšení rozměrů vypínače. Elektrický oblouk se přerušuje v uzavřeném tanku bez 

vypouštění plynu do atmosféry. Po hoření je fluorid sírový jedovatý rozloží na toxické látky , 

jako jsou HF,SOF2,SF4 a S2F10 

 

 

 

 

 

 

obr.1. Princip zhášení a řez komorou-SF6  [3]. 
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2.4.1 Výhody 

 Menší rozměry 

 Prověřeno dlouholetým provozem 

 50 000cyklů bez revize nebo 5let provozu 

 

 

 

 

2.4.2 Nevýhody 

 Po hoření jedovatý 

 Problematická likvidace po ukončení provozu 

 Při poklesu tlaku SF6 dále nefunkční, možnost poškození vnitřním zkratem 

 Při poruše tanku nebezpečný pro obsluhu, je těžší než vzduch 

 Menší počet manipulací při zkratovém proudu-max.6-8 cyklů 

 Náročná evidence, nutnost školení  

 

 

2.5 Vakuové 

Vakuové vypínače, odpínače a stykače se začínají objevovat v šedesátých letech 20. století. Přitom 

myšlenka spínání ve vakuu je ještě starší. První zprávy jsou z konce 19. století. Po zvládnutí 

technologických problémů s výrobou kontaktních materiálů, se osazování těchto přístrojů navyšuje. V 

České Republice hlavně po roce 1989. Důležitým faktorem pro správnou funkci je zachování stejných 

parametrů vakua po celou dobu životnosti a také co nejlepšího kontaktu odolávajícímu svaru a to i 

difúznímu. Každý díl vakuových  zhášedel  je  čištěn ultrazvukem a konečná montáž je prováděna ve 

sterilním prostředí, taktéž je každý kus zkoušen a testován. 

       V současnosti je rozvoji vakuových vypínačů na celém světě věnována značná pozornost. Tyto 

vypínače úspěšně konkurují klasickým typům vypínačů a v mnohých parametrech je předčí. Vakuové 

vypínače spolu s vypínači SF6 patří k současným moderním vypínačům[1] [3]. 

 Pracují tak, že oddálení kontaktů při vypínání dochází ve vakuu, které obsahuje jen minimální 

množství vodivých částic. Tlak od 10
-3 

Pa a nižší nazýváme ve vakuové technice vysokým 

vakuem.Kontakty vakuových vypínačů jsou ve vakuu 10
-4 

Pa až 10
-6 

Pa. Vakuum se chová jako 

izolant. Vypínání ve vakuu se podstatně liší od vypínání ve vzduchu, v jiných plynech či v oleji, 

protože kontakty se nacházejí v nevodivém prostředí, které se prakticky neionizuje[1]. 
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         Při vypínání se oddálí pohyblivý kontakt od pevného o několik milimetrů až centimetrů. Oblouk 

mezi kontakty vznikne odpařením kovu stykových ploch kontaktu.Působením tepla oblouku mají 

kovové páry velmi vysoký tlak a při nejbližším průchodu proudu nulou velmi lehce expandují do 

okolního prostoru. Kovové páry kondenzují na povrchu kontaktu a na zvláštním stínícím štítu, který 

obklopuje kontaktní prostor. Tím se zabraňuje usazování kovových par na vnitřních částech vakuové 

nádoby. Po rozepnutí kontaktů se obnoví elektrická pevnost, toto je zajištěno vnější izolační vakuovou 

nádobou a vnitřní vypínací vzdáleností[1]. 

 

2.5.1 Výhody 

 Nehořlavý 

 Minimální ekologická zátěž 

 Bez výfuku do okolí 

 Bezúdržbový 

 Tichost 

 Minimální opotřebení  kontaktů - dlouhá životnost 

 Krátká vypínací dráha 

 Více sepnutí zkratových proudů až 100cyklů 

 Mají o jeden až dva řády nižší obloukové napětí 

 Vysoká elektrická pevnost vakua ,  vzdálenost  2mm  odpovídá více než 100kV 

 

 

2.5.2 Nevýhody 

 Náročnější výroba 

 Materiál kontaktů-včetně lamel-složitá technologie 

 Nevhodný pro stejnosměrné napětí 

 

 

2.6 Elektrický oblouk ve vakuu 

       Vždy se snažíme přerušit elektrický oblouk při průchodu nulou, pokud se tak nestane, vznikne 

provozní přepětí, které se šíří po vedení. Vypínání ve vakuu má několik podmínek a to vysokou 

úroveň čistoty vakua po celý provoz (životnost) vypínače,dále vytvoření optimálního kontaktu v místě 

oblouku-tzn. oblouk je zásobován dostatečným množstvím kovových par,oblouk proto nezhasíná před 

průchodem nulou a nevzniká přepětí. 

         Vakuový vypínač nepotřebuje vypínací a izolační médium. Vakuové  zhášedlo  vlastně 

neobsahuje    ionizovatelný  materiál. Při oddělení kontaktů je vytvářen oblouk z kovových par 

tvořený výlučně z roztaveného a odpařeného kontaktního materiálu. Kovové páry podporované externí 

energií jsou udržovány jen do doby, pokud neprojde proud přirozenou nulou. V tomto okamžiku vede 

rychlé snížení hustoty zatížení a rychlá kondenzace kovových par k velmi rychlému obnovení 
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elektrických vlastností. Vakuové zhášedlo proto obnoví izolační schopnost a schopnost snášet 

přechodné zotavené napětí a definitivně zháší oblouk.[1] 

       Jelikož vzdálenosti kontaktů jsou minimální ( v jednotkách mm) ,  dojde  k  přerušení elektrického 

oblouku i před průchodem nulou. Z důvodu vysoké dielektrické pevnosti ve vakuu je toto na rozdíl od 

jiných zhášedel využíváno. 

 

obr.2.  Paschenova křivka- závislost průrazného napětí na součinu tlaku  

při vzdálenosti mezi kontakty -10mm .[3] 

 

 

 

2.7 Průběh oblouku ve vakuu 

          Při vypínání se oddálí pohyblivý kontakt od pevného o několik milimetrů až centimetrů. Oblouk 

mezi kontakty vznikne odpařením kovu stykových ploch kontaktu. Působením tepla oblouku mají  
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obr.3. Průběh proudu a napětí během jednofázového vypínání ve vakuu [2]. 

kovové páry velmi vysoký tlak a při nejbližším průchodu proudu nulou velmi lehce expandují do 

okolního prostoru. Kovové páry kondenzují na povrchu kontaktu a na zvláštním stínícím štítu, který 

obklopuje kontaktní prostor[2] [3]. 

Po přerušení kontaktů dochází k difúzním výbojům obr. 5. Tyto jsou běžné při spínání větších proudů. 

U menších hodnot není problém s vypnutím v první nule.  

 

 

obr.4. Schématický diagram přechodu z difusního oblouku na kontraktní oblouk 

ve vakuovém zhášedle [2]. 
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U větších proudů v řádech stovek a více se prudce mění charakteristika oblouku s rostoucím 

obloukovým napětím roste také iontový proud ,  který dopadá na kovové stínění zhášejícího prostoru. 

Anoda se   začíná  více zahřívat a vzniká anodová skvrna. Zvětšuje se eroze kontaktů. V anodové   

části  se zvětšuje spád napětí, zvětšuje se koncentrace částic plazmatu. Obloukový sloupec se vlivem 

silnějšího magnetického pole  stahuje , tím se vlastně přestoupila vypínací schopnost zhášedla, a 

nedojde tedy k vypnutí oblouku v nule proudu. Pro zvětšování vypínací schopnosti je nutné zamezit 

vzniku anodové skvrny. To můžeme uskutečnit vhodnou volbou materiálu kontaktů (materiál s vyšší 

teplotou varu), úpravou tvaru kontaktů, zajištěním pohybu paty oblouku po anodě, zvětšením rozměrů 

kontaktů, použitím pomocného magnetického pole. Utržení proudu před jeho přirozenou nulou je 

nejzávažnějším problémem vakuových zhášedel. Je způsobeno tím, že při určitém minimálním proudu 

se neodpaří dostatek kovu katody a oblouk přestane být stabilní. Proud rychle zanikne na nulu. Toto 

proběhne v době řádu 10
-8

s a  způsobí  velké přepětí. Utržení proudu můžeme zmenšit vhodnou volbou 

materiálu katody nebo změnou tvaru katody. Do základního kontaktního materiálu se přimísí materiál 

s vyšší tenzí par, který zajistí dostatečné množství kovových par i při nižší teplotě katodové skvrny, 

nebo vhodným tvarem katody zmenšíme množství odváděného tepla z katodové skvrny do tělesa 

katody  [4]. 

 

 

 

 

obr. 3. Axiální magnetické pole  [3]. 
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obr. 4. Řez vakuovou komorou  [3]. 

Typickou vlastností vypínacích proudů až do jmenovitého zkratového proudu ve vakuových 

zhášedlech  společnosti Eaton Holec je vysoký počet paralelních elektrických oblouků vytvořených 

mezi kontakty. Množství oblouků je  tak  vysoké,  že  tento „difuzní výboj” neboli rozptýlený výboj je 

charakteristický velmi nízkým napětím oblouku a krátkou dobou jeho trvání. Energie oblouku je tak 

velmi malá obr. 5.  Opotřebení kontaktů vakuového zhášedla je prakticky zanedbatelné. Vakuové 

zhášedlo ve vypínači  může spínat jmenovité proudy až 3150 A, zkratové proudy  do 80 kA u aplikace 

MMS při jmenovitém napětí 17,5kV [3] 
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obr . 5.   Difuzní výboj ve  vakuu  [3]. 

S vysokým počtem paralelních oblouků, dochází k rozložení-expanzi po povrchu kontaktu obr.5. a 

rovnoměrným rozdělením tepelného namáhání na kontaktní ploše [3] .Toho je dosahováno použitím 

vnitřního paralelního magnetického pole pomocí zmagnetizovaných plíšků ve tvaru  podkovy  [1] .  

Výhodou  tohoto řešení je krátká a přímá  proudová dráha, stačí malá intenzita magnetického pole – je 

vytvořené pouze v oblasti oblouku, silné magnetické pole a malé vířivé proudy obr.3. Obrázek č.6. kde 

je názorně vidět v reálném čase při vypnutí 25kA ve zkušebně  výrobního závodu. Na snímku  jsou  

zřetelné  siločáry, intenzita pole je značná. Tyto testy jsou prováděny namátkově a také při vývoji 

nových vakuových zhášedel. 
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Obr.6.Vypnutí 25kA proudu [3]. 

 

obr. 7 . Třírozměrný výpočet rozložení magnetického pole [3]. 

 

 

2.8 Příklad využití vybraného typu vypínače v konkrétní realizaci 

Ze strany investora byl požadavek na aplikaci s konfigurací, dva přívodní kabely a výstup na 

transformátor. Byla nabídnuta varianta XIRIA CCT od výrobce EATON-Holec, jde o kompaktní 

vakuový rozvaděč  obr.7.   moderní   konstrukce  přímo vyvinutý pro distribuční sítě. Vyrábí se 
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v Holandsku ve městě Hengelo. Primární  části  jsou  izolované  vzduchem. Provedení je  kompaktní  

2-5  vývodové  jejichž počet nelze už dále rozšiřovat. Jedná se o dvě základní provedení a to vakuový 

odpínač pro připojení kabelů do distribuční sítě a druhá varianta je vakuový vypínač pro připojení 

silových transformátorů nebo chráněných kabelových vývodů. Obě varianty mohou být dodány 

v jakékoliv kombinaci a pořadí. Pro potřebu obchodního měření je rozvaděč doplněn polem měření 

včetně měřících transformátorů. Primární část zařízení, stejně jako mechanismus, je umístěn 

v hermeticky uzavřeném  prostoru , dle IEC 60298,  který chrání systém před vnějšími vlivy, jako je 

prach , vlhkost a ostatní faktory okolního prostředí . Rozvaděč  Xiria je opatřen úplně uzavřenou 

kovovou skříní a jednofázovou izolací primárních částí. Kovová skříň je odolná proti vnitřnímu 

oblouku, což poskytuje zvýšenou ochranu pro obsluhující personál. Zařízení je testováno při standartní 

vzdušné vlhkosti. Vypínač nebo odpínač je testován na 30 000operací zároveň je schopen až 100 

operací při Ik [3]Vysokou spolehlivost zaručuje i 5000 cyklů mechanických částí. Robustnost a 

zároveň jednoduchost odzkoušená několika desítkami let vývoje. 

XIRIA má několik předností, které ji odlišuji od konkurence. Na první pohled jsou to malé rozměry, 

dále visuální kontrola stavu kontaktů to znamená jednoznačný údaj o stavu kontaktů a tím vysokou 

bezpečnost pro obsluhu. obr. 10. největším rozdílem je použití ochran a elektronického relé místo 

klasických pojistek. Dalším důležitým faktorem je situace kdy dojde k porušení hermetického 

prostoru, zařízení je možno dále obsluhovat, jelikož silové části jsou odděleny izolačními přepážkami. 

To znamená, že elektrická pevnost je stále dost vysoká. V praxi se jedná například o vypnutí zařízení 

po signalizované poruše hermetického tanku. V případě, že je použit SF6 je jakákoliv další manipulace 

nemožná, pokud ale přesto dojde  manipulaci (ochranné relé je nefunkční) ať už dálkové nebo místní 

je zařízení zničeno. V praxi  po poklesu tlaku pod minimální hodnotu se zmenší elektrická pevnost a 

dochází ke zkratu se všemi důsledky. 

 

 

 obr.10.Provozní poloha [3] 
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obr.8. Vakuový rozvaděč XIRIA výrobce EATON-Holec [3] 

 

 

 

 

ochrana 

 

ochrana 

průzor 
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2.9.Bezpečnost a obsluha 

 

.Zařízení je odolné proti vnitřnímu zkratu dle ČSN EN 62 271-200 a IAC AFL 20/16kA-1s,kabelový 

prostor je  odolný do hodnot 16/20kA po dobu 1s.Neobsahuje plyny ani jiné toxické látky. Vizuální 

kontrola polohy odpojovače/odpínače/vypínače obr.10. Možnost uzamčení uzemněné polohy 

ovládacích prvků. Indikace přítomnosti napětí na kabelovém vývodu. Vhodnost pro instalace 

s vysokou koncentrací osob. Vyrovnané tlaky uvnitř a vně nádoby [3]. Vzhledem k použitým 

materiálům je recyklace zařízení po ukončení životnosti jednoduchá. Bezpečnosti obsluhy je věnována 

mimořádná důležitost. Jak je vidět z obr. 9. je nemožné provést jakoukoli nesprávnou manipulaci. 

V opačném případě dojde k poškození ovládací páky. Samotný rozvaděč je nepoškozen. Při vstupu do 

kabelového prostoru je systém blokád obdobný. 

 

 

Obr .9. Ruční ovládání se systémem blokád a vizuální přehled aktuálního zapojení 
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2.9.1 Řízení výfuku horkých plynů 

       Při každém stavu obzvlášť zkratu dochází k výbojům plynů, které musí být bezpečně odvedeny 

mimo dosah obsluhy. Toto je docíleno oddělením kabelového výfuku plynů, dále řízeným výfukem do 

kabelového prostoru a přes něj do kabelového kanálu. Nebo alternativně jsou plyny směrovány do 

zadní části rozvaděče. Toto se v praxi využívá  při stavební dispozici  kdy není kabelový  kanál  a 

přívody a vývody jdou po podlaze. Proto je rozvaděč umístěn na  podstavci,  který má dvě funkce 

napomáhá vstupu kabelů ( ohyb kabelu) a za druhé řeší otázku výfuku horkých plynů. Pro zvýšení 

účinnosti tlumení se také do zadní části rozvaděče umísťuje tzv. absorbér tlaku. Výfuk plynů z 

rozvaděče Xiria není toxický, při náplni SF6 je toxicita plynů velmi vysoká -HF,SOF2,SF4 a S2F10. 

        Tato problematika je v běžné praxi nedostatečně řešena a není ji věnována náležitá pozornost. 

Pravděpodobnost nekorektního stavu zařízení a současná přítomnost obsluhy ve směru výfuku je malá, 

ale riziko vážného úrazu je vysoké. 
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3. Údržba 

 

Zařízení Xiria je po dobu životnosti bezúdržbový  systém . Nejsou  použity  žádné specifické díly, 

které vyžadují pravidelnou údržbu. Všechny primární díly pod napětím nevyžadují údržbu a jsou 

umístěny ve vzduchotěsné hermeticky uzavřené skříni. Rovněž  všechny  ostatní  komponenty jsou 

konstruovány jako bezúdržbové. Je pouze doporučeno kontrolovat kabelový prostor , indikátor 

vlhkosti v průzoru ( při normálním stavu má bleděmodrou barvu při růžové je třeba kontaktovat 

servis) a  pomocí testeru zkontrolovat správnou funkčnost napěťového indikátoru. Toto se obvykle 

provádí při plánovaných odstávkách nebo při revizních kontrolách. V případě zjištění  jiných 

nekorektních  stavů  nebo parametrů, výrobce doporučuje  zásah servisního technika. 
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4. Elektrotechnická data IEC systému Xiria: [3] 

 Všeobecně 

Počet fází : 3 

Třída : minus 15 indoor 

Jmenovité napětí : 25kV  

Impulsní výdržné napětí : 125kV 

Jmenovité krátkodobé výdržné napětí : 50kV 

Jmenovitá frekvence : 50Hz 

Odolnost proti vnitřnímu oblouku : 16kA – 1 s 

Odolnost kabelového prostoru proti vnitřnímu oblouku : 16kA – 1 s 

Přípojnicový systém 

Jmenovitý proud : 630A 

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud : 16kA 

Jmenovitá doba zkratu : 1s 

Jmenovitý impulsní výdržný proud : 40kA 

Vypínač – typ NVR12AA-2402 

Jmenovitý proud : 200A 

Jmenovitý zkratový vypínací proud : 16kA 

Stejnosměrná složka : < 20% 

 : 1.V  

Jmenovitý zkratový zapínací proud : 40kA 

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud : 16kA 

Jmenovitá doba zkratu : 1s 

V případě kónusu typu A (250) : 0.6s 

Jmenovitá spínací sekvence : O-3 min-CO-3 min-CO  

Třída elektrické/mechanické odolnosti (výdržnosti) : E2-M1  

Jmenovitá doba střádání : 12s 

Minimální vyb. čas s integrovanou ochranou : 85ms 
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    (čas ochrany+doba odepnutí+doba hoření)     

Jmenovitá odpínací doba : < 100ms  

Jmenovitá zapínací doba : < 100ms  

Odpínač – typ SVR14AA-2406 

Typ spínače    

Jmenovitý proud   : 630A 

Jmenovitý vypínací proud při převážně činné zátěži : 630A 

Jmenovitý zkratový zapínací proud : 40kA 

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud : 16kA 

Jmenovitá doba zkratu : 1s 

Jmenovitý vypínací proud uzavřené smyčky : 630A 

Jmen. vyp. proud nezatíženého kabel. vedení : 31.VA 

Jmenovitý vypínací proud zemního spojení : 240A 

Jmen. vyp. proud nezatíženého vedení    

při zemním spojení : 55A 

Třída elektrické/mechanické odolnosti (výdržnosti) : E3-M1  

Jmenovitá doba střádání : 12s 

Jmenovitá odpínací doba : < 100ms 

Jmenovitá zapínací doba  : < 100ms 
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4.1.Specifikace rozváděče: [3] 

      Rozvaděč -CCT 

 

Kompaktní rozvaděč 7,2 kV v provedení kompletně zapouzdřeného systému Xiria se vzduchovou 

izolací a nevýsuvnými vakuovými odpínači a vypínači. 

 

Při pohledu ze strany operátorase rozvaděč zleva doprava skládá z:  

Pole 1 Odpínačové  pole dle specifikace 3.1 

Pole 2 Odpínačové  pole dle specifikace 3.1 

Pole 3 Vypínačové pole dle specifikace 3.2 
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obr.11. Schéma zapojení hlavního obvodu [3] 
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obr. 12. Odpojovač/kabel v poloze  na 

   přípojnici (přes  vypínací   prvek) [3]                                   

 

 

obr. 13. Odpojovač/kabel v poloze uzemněno 

(přes vypínací prvek) [3] 
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Obr.14 Rozměrové výkresy  [3] 

 

 

 

4.1.1 Specifikace polí systému XIRIA: [3] 

3.1 panel č. 1, 2 - pole odpínače 

1 odpínačové pole 7,2 kV sestávající z: 

3 přípojnice 

1 ručně ovládaný odpojovač pro provoz a uzemnění vybavený: 

1mechanický ukazatel polohy 

1 vakuový, ručně ovládaný odpínač vybavený: 

1mechanický indikátor polohy 
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1zapínací mechanika 

1mechanické vypínací tlačítko 

1 třífázový LED indikátor přítomnosti napětí na kabelu 

1   oblouku odolný kabelový prostor vybavený: 

3   kabelové připojovací body vhodné pro kabelové koncovky typ C (630 A) 

3.2 panel č. 3 - pole vypínače 

1 vypínačové pole 7,2 kV, 200 A, sestávající z: 

3 přípojnice 

1 ručně ovládaný odpojovač pro provoz a uzemnění vybavený: 

1 mechanický indikátor polohy 

1 vakuový, ručně ovládaný vypínač vybavený: 

1 vypínací cívka pro ochranu výrobce SEG, typ WIC1 

1 mechanický indikátor polohy 

1 zapínací mechanika 

1 tlačítko mechanického vypínání 

3 proudové transformátory 14,4/0,075 A , 0,1 VA, tř. 5P80 pro ochranu výrobce SEG,  

typ WIC1- rozsah 16…56 A (převod 14,4/0,075 A)  

1  třífázový LED indikátor přítomnosti napětí na kabelu 

1  třífázová nadproudová ochrana výrobce SEG, typ WIC1-2PE 

1  indikátor zapůsobení ochrany, typ SZ4H, na čelním panelu 

1  oblouku odolný kabelový prostor vybavený: 

3  kabelové připojovací body vhodné pro kabelové koncovky typ A (250A) 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

5.Technické a ekonomické vyhodnocení. 

 

Technické parametry   Xiria SVS 08 

Provedení rozvaděče - - Kompaktní Modulární 

Provedení izolace - - Vakuová Epoxidová 

Jmenovité napětí Un kV 7,2 121) 

Jmenovitá frekvence Fn Hz 50/60 50/60 

Jmenovitý proud přípojnic In A 630 800 

Jmenovitý dynamický výdržný proud kA kA 50 50 

Jmenovitý proud- výkonový vypínač In A 200 630 

Jmenovitý vypínací proud Isc kA 20 16-20 

Jmenovitý zkratový zapínací proud Ima kA 50 40-50 

Jmenovitý proud-odpínač In A 630 630 

Jmenovitý zkratový zapínací proud Ima kA 50 50 

Jmenovitý proud-odpínač s pojistkou In A - 57 

Ochranné relé -  ano ne 

Šířka mm - 1110 1260 

Výška mm - 1305 1350 

Hloubka mm - 600 1110 

Hmotnost kg - 430 660 

Cena Kč  248 000 312 000 

1) SVS 08 pouze napěťové hladiny 12 a 24 kV, maximální napětí 25 kV 

Tabulka.1. Srovnání parametrů vybraných rozvaděčů XIRIA a SVS 08 

Obě uvedené varianty řešení napájení jsou v některých parametrech shodné –tabulka č.1. ,ale přesto je 

několik zásadních rozdílů. Z výše uvedené tabulky vyplývá ,že systém Xiria  je  řešen jako kompaktní 

systém bez možnosti dalšího rozšíření oproti tomu SVS 08 je klasický modulární rozvaděč .Dalším 

zásadním rozdílem je řešení izolace silových částí u Xirie je zvolen princip vakuového tanku kde je 

umístěna silová část s vypínacími prvky, SVS 08 má epoxidovou izolaci , to je i důvodem vyšší 
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hmotnosti. Dalším kritériem pro konečný výběr jsou rozměry. Jelikož rozvaděč vysokého napětí  bude 

umístěn v betonovém kiosku společně s transformátorem a  rozvodnicí nízkého napětí je tento 

parametr společně i s cenou nejdůležitějším faktorem. Limitující je hlavně  hloubka, která u rozvaděče 

SVS 08 činí 1110 mm, dále jak je zřejmé z předchozí tabulky i osazení pojistek. Jelikož byl kladen 

důraz na co nejjednodušší obsluhu bylo  i v tomto řešení s ochranným relé výhodnější- Xiria. 

 V neposlední řadě je tu i otázka ekonomická, kde nabídka rozvaděče Xiria byla na úrovni 248 000 Kč  

a druhá varianta SVS 08 činila 312 000 Kč. Rozdíl v ceně činí 64 000 Kč. V procentuálním vyjádření  

byla nabídka rozvaděče Xiria o 20,5% levnější. Všechny tyto argumenty vedly nakonec k rozhodnutí 

použít rozvaděč Xiria. 

Technické (katalogové) listy obou posuzovaných variant jsou v příloze. 
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6. Závěr: 

Touto bakalářskou prací jsem se pokusil přiblížit problematiku spínání vysokého napětí do 25 kV 

s důrazem na vakuové spínání, které je v současné době nejmodernější. První část se věnuje 

teoretickému rozboru  a  rozdělení s postupným historickým vývojem. V další části je u každého 

konstrukčního řešení i porovnání výhod a nevýhod. Největší část práce se zaobírá spínáním v SF6 se 

všemi jeho aspekty  a  spínání ve vakuu. Jsou zde ukázána některá technická řešení, která jsou 

v současné době aplikována v praxi. Dále je podrobně rozebrána konkrétní aplikace vakuového 

rozvaděče včetně variantní. Je posouzena i otázka údržby a dopad na životní prostředí. Taktéž zmiňuji 

některé poznatky z mé praxe a zkušenosti s provozem těchto aplikací.  Část práce se věnuje i otázce 

bezpečnosti ve spojitosti s problematikou řízení výfuku plynů. V závěru práce je technické a 

ekonomické vyhodnocení dvou odlišných řešení.  
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