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Abstrakt  

Zadáním diplomové práce je průzkum trhu pro vakuové stykače a výkonové 
vypínače.  
V teoretické části je popsána konstrukce vakuového vypínače a stykače, vysvětlení 
principu jejích funkce. 
Na základě výběrové řízení provádím průzkum trhu vakuových spínácích přístrojů.U 
vybraných výrobců a dodavatelů zmiňuji jednotlivé vakuové vypínače a stykače, které 
uvádějí na trh, včetně jejich technických parametrů. 

 V závěru diplomové práce jsem porovnal od každého výrobce jednu typovou řadu 
vypínačů a stykačů, u nichž jsem srovnával vybrané technické parametry, včetně 
stručné charakteristiky každého výrobce. 

 

Klí čová slova 
 

Vakuum , vypínač , stykač , elektrický oblouk , vypínací charakteristika, jmenovitý 
proud , mechanizmus , zhášedla , výzbroj , kontakty. 

 

Abstract 
 

Type the thesis is to survey the market for vacuum contactors and switches.  
The theoretical part describes the structure of vacuum switches and contactors,an 
explanation of the principle of its function.  
Based on the selection process doing market research vacuum switching devices. At the 
selected manufacturers and suppliers to mention the various switches and vacuum 
contactors, which they place on the market, including their technical parameters. 
 
At the end of thesis I compare one type of each manufacturer's range of switches and 
contactors, where I compared the selected technical parameters,including a brief 
characteristics of each manufacturer. 
 
 
Key words  
 

Vacuum, switch, contactor, electric arc, the power characteristics, rated 
current, mechanism,  equipment, contacts. 
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Seznam použitých symbolů a značek: 

 
symbol název jednotka 

 
ABB 

 
Společnost ABB s.r.o. 

 
[ - ] 

Ag Stříbro [ - ] 
B Magnetická indukce [ T ] 
Cr Chrom [ - ] 
Cu Měď [ - ] 
ČEZ Společnost ČEZ a.s. [ - ] 

f Frekvence obecně [ Hz ] 
H20 Voda [ - ] 

I Elektrický proud [ A ] 
Im Jmenovitý elektrický proud [ A ] 
Ima Jmenovitý zkratový proud [ A ] 
Isc Jmenovitý vypínací proud [ A ] 
J Proudová hustota [ A/m2 ] 
l Délka [ m ] 
m Hmotnost [ kg ] 
p Tlak [ Pa ] 

SF6 Fluorid Sírovy [ - ] 
t Čas [ s ] 
U Elektrické napětí [ V ] 
Um Jmenovité elektrické napětí [ V ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Ivo Dlouhý  – Průzkum trhu –  Vakuové stykače a vypínače 
VŠB – TU Ostrava, FEI, Katedra elektrických strojů a přístrojů 

 
 

 7 

Obsah :  
 
1. Úvod.......................................................................................................................... 9 
2. Teoretická část - Elektrické spínací přístroje.............................................................. 10 

2.1 Elektrické spínací přístroje vykonávají následující úkony ................................... 10 
2.2 Dělení spínacích přístrojů podle konstrukčního hlediska ..................................... 10 

2.2.1 Proudovodné části............................................................................................. 10 
2.2.2 Izolační části..................................................................................................... 11 
2.2.3 Mechanismus.................................................................................................... 11 
2.2.4 Zhášedla........................................................................................................... 11 
2.2.5 Výzbroj (ověšení).............................................................................................. 11 

2.3 Podle zhášecího media dělíme vypínače  na......................................................... 12 
2.4 Vakuové vypínače................................................................................................. 12 
2.5 Výhody a nevýhody vakuového vypínače ............................................................ 13 

2.5.1 Výhody :.......................................................................................................... 13 
2.5.2 Nevýhody......................................................................................................... 13 

2.6 Hlavní předpoklady správné funkce vakuových vypínačů ................................... 13 
2.7 Oblouk ve vakuu................................................................................................... 14 
2.8 Vakuová zhášedla : ............................................................................................... 15 

2.8.1 Zhášedla využívající radiální magnetické pole..................................................... 17 
2.8.2 Zhášedla využívající axiální magnetické pole : .................................................... 19 

2. 9 Vakuové Stykače ................................................................................................. 20 
2.9.1 Rozdělení ovládacích mechanizmu stykače......................................................... 20 
2.9.2 Rozdělení stykačů podle zhášecího media........................................................... 20 
2.9.3 Princip vypínání vakuového stykače................................................................... 20 

2.10 Materiál kontaktu vakuových spínací přístrojů .................................................. 22 
3. Zadaní výběrového řízení ........................................................................................... 23 

3.1. Přihlášení dodavatele do výběrového řízení ........................................................ 23 
3.2 Nabídka firmy Siemens : ...................................................................................... 23 

3.2.1 Charakteristické znaky vakuových vypínačů 3AH ............................................... 23 
3.2.2 Oblast použití vakuových vypínačů 3AH ............................................................ 24 
3.2.3 Druhy spínacích funkcí...................................................................................... 24 
3.2.4 Možnosti použití vakuového vypínače 3AH........................................................ 24 
3.2.5 Elektrické údaje a přehled dodávaných typů vakuových vypínačů ............... 25 
3.2.6 Spínací doby vakuových vypínačů...................................................................... 26 
3.2.7 Výběr vakuového vypínače podle zadaných požadavku....................................... 27 
3.2.8 Elektrická životnost vakuového vypínače ( charakteristiky č. 1 až 2 )................... 28 
3.2.9 Rozměry a hmotnosti daných typů vakuových vypínačů ...................................... 28 
3.2.10 Popis sekundární výbavy vakuových vypínačů .................................................. 29 

3.2.11 Vakuové stykače firmy Siemens řady 3TL............................................................ 30 
Využití vakuových stykačů 3TL65 :........................................................................... 30 
3.2.12 Vakuové stykače se 3TL65 se vyznačují ..................................................... 30 
3.2.13 Přehled jmenovitých elektrických údajů vakuového stykače 3TL6 ............ 30 
3.2.14 Výzbroj vakuového stykače 3TL6.................................................................... 30 

3.3. Nabídka firmy ABB............................................................................................. 31 
3.3.1 Nabídka firmy ABB v oblasti vakuových vypínačů ............................................. 31 
3.3.2 Technické údaje................................................................................................ 32 



Ivo Dlouhý  – Průzkum trhu –  Vakuové stykače a vypínače 
VŠB – TU Ostrava, FEI, Katedra elektrických strojů a přístrojů 

 
 

 8 

3.3.2 Dovolený počet spínacích cyklů vakuových zhášedel v závislosti na vypínacím 
proudu...................................................................................................................... 32 
3.3.3 Rozměry vakuového vypínače VM1................................................................... 33 
3.3.4 Popis výbavy vakuového vypínače VM1 ............................................................ 33 

3.4 Vakuové stykače firmy ABB................................................................................ 34 
3.4.1 Vakuové stykače ABB řady V – Contact............................................................. 34 
3.4.2 Provedení stykače ............................................................................................. 35 
3.4.3 Použití stykačů řady V - Contact........................................................................ 36 
3.4.4 Normy a předpisy.............................................................................................. 36 
3.4.5 Pracovní podmínky........................................................................................... 36 
3.4.6 Přehled jmenovitých elektrických údajů vakuového stykače V-Contact V12......... 37 
3.4.6 Výzbroj vakuového stykače V - Contact V12 ............................................... 37 

4. Porovnaní nabídek jednotlivých firem........................................................................ 38 
4.1 Porovnání ekonomických a technických hledisek ................................................ 38 

5. Závěr ........................................................................................................................... 39 
6. Seznam použité literatury ........................................................................................... 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ivo Dlouhý  – Průzkum trhu –  Vakuové stykače a vypínače 
VŠB – TU Ostrava, FEI, Katedra elektrických strojů a přístrojů 

 
 

 9 

1. Úvod  
 

 Cílem této bakalářské práce je průzkum trhu Evropské unie v oblasti 
vakuových stykačů a vypínačů u vybraných výrobců a dodavatelů. Teoretickou část je 
doplněna o podrobné vysvětlení funkce vakuových stykačů a vypínačů a jejich 
uplatnění v praxi. 

           V teoretické části uvádím konstrukční řešení vakuových stykačů a vypínačů, 
jejich vlastní funkci a vypínání oblouku ve vakuu. 

           Dále se ve své bakalářské práci zabývám třemi největšími výrobci a dodavateli 
vakuových stykačů a vypínačů na Evropském trhu a uvádím jednotlivé konstrukční 
řešení vakuových vypínačů a stykačů, které vyrábějí. 

           V závěru své bakalářské práce provádím výběr a porovnaní vakuových stykačů a 
vypínačů .  

           V příloze na CD uvádím kompletní dokumentaci všech vakuových vypínačů a 
stykačů o nichž se zmiňuji ve své bakalářské práci. 
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2. Teoretická část - Elektrické spínací přístroje  
 

2.1 Elektrické spínací přístroje vykonávají následující úkony 

• spojují a rozpojují elektrický obvod bez proudu (odpojovač) 

• zapínají a vypínají proud v obvodu ( výkonový vypínač, stykač, jistič, atd.) 

• řídí elektrický obvod tak, aby vhodným způsobem dosáhl požadovaného stavu a 

parametrů ( regulátory, kondenzátory, atd.) 

• jistí elektrické zařízení, tj. zabraňují nežádoucím následkům poruchového stavu obvodu 

(pojistka, jistič, bleskojistka, atd.) 

• slouží k měření a jištění elektrických obvodů (PTP, PTN ). [1]    

2.2 Dělení spínacích přístrojů podle konstrukčního hlediska 
 
       Z konstrukčního hlediska můžeme každý spínací přístroj  rozdělit na hlavní části, které jsou 
tyto : 

1. proudovodné části 

2. izolační části  

3. mechanismus 

4. zhášedla 

5. výzbroj (ověšení). 

 

2.2.1 Proudovodné části 
 

Proudovodnou dráhu tvoří všechny díly přístroje zajišťující přenos proudu ( připojovací 

svorky, spojovací části a kontakty). Tyto části jsou v provozu namáhány dvojím způsobem:  

• tepelně – namáháno trvale průchodem provozních proudů nebo průchodem zkratových 

proudů. 

• mechanicky – způsobeno provozním spínáním, tahem pružin, nárazy kontaktů při 

spínání. [2]    
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2.2.2 Izolační části 

Izolační části zajišťují upevnění proudovodných částí elektricky izolovaně od země a od 
vodičů jiných fází, jakož i ve vypnutém stavu vzájemnou elektrickou izolaci obou kontaktů. 
Jako izolačních materiálů se používá materiálu ve všech třech skupenstvích: 

• plyny – např. SF6 

• kapaliny – např. Olej , H2O , 

• pevné  

• zvláštní forma – např. vakuum. [2]    

2.2.3 Mechanismus  

Mechanismem rozumíme zařízení, kterým přemisťujeme kontakty z jedné polohy do 
druhé. Mechanismy mají různý stupeň složitosti. Nejjednodušší mechanismy jsou u nožových 
spínačů, odpojovačů. Jsou ovládány izolační rukojetí nebo spínací tyčí. Nejsložitější pak u 
vypínačů vn zapínaných dálkově. [2]    

 
2.2.4 Zhášedla 

Každý spínací přístroj je schopen vypnout při daném napětí jen proud určité velikosti. 
Krajní proud, který ještě vypne, určuje jeho vypínací schopnost. Tento proud nazýváme 
jmenovitý vypínací proud vypínače. 

Vypínací schopnost prosté kontaktní soustavy  v normálním ovzduší je jen několik 
desítek či stovek ampérů a to podle velikosti napětí. Většího vypínacího proudu dosáhneme 
pomocí zhášedel, přičemž se zkrátí doba hoření oblouku. Zhášedlo je zařízení, ve kterém 
působíme na oblouk tak, aby uhasnul během jedné, nejvýše několika málo setin sekundy. 
Zhášedla pracují na různých principech zhášení elektrického oblouku. [2]    

 
2.2.5 Výzbroj (ověšení)  

Netýká se zpravidla prostých přístrojů nn, které ovládáme ručně, ale spíše dálkově 
ovládaných stykačů, jističů a vypínačů, které doplňujeme přídavnými zařízeními a přístroji pro 
rozšíření jejich činnosti. V některých případech je určité zařízení neoddělitelnou součástí 
spínacího přístroje, v jiných je totéž zařízení ověšením. Ověšením je tehdy, může-li spínací 
přístroj vykonávat svou funkci i bez tohoto zařízení. Mezi ověšení patří:  

• pomocné signální kontakty 

• dálkové spouště (elektromagnetické) 

• přímé nadproudové (tepelné, elektromagnetické) nebo podpěťové 
(elektromagnetické)  spouště  

• dálkové pohony ruční (pákové, řetězové) nebo strojní (elektromagnetické, 
tlakovzdušné, hydraulické, motorové, střádačové) 

• podvozek s pohybovým příslušenstvím 
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• různé druhy krytů (litinové, nevýbušné, apod.). [2]    

Nejvýznamnější  skupinu tvoří vypínače výkonové, které jednak spínají pracovní 
proudy a jednak slouží jako zkratová ochrana obvodu( jsou schopny zapínat, po určitou dobu 
vést a také vypínat zkratové proudy ). Základním konstrukčním a funkčním článkem těchto 
vypínačů  je zhášecí ústrojí, které zajišťuje oddělení oblouku od ostatních konstrukčních částí, 
jeho uhášení a opětovné zvětšení elektrické pevnosti vypínací dráhy tj. její deionizaci. Vypínače 
výkonové dále dělíme podle funkčních principů zhášedel respektive zhášecích medií. 

2.3 Podle zhášecího media dělíme vypínače  na  

• magnetické 

• kapalinové ( kotlové, máloolejové, vodní ) 

• s pevným hasivem 

• tlakovzdušné 

• plynové 

• vakuové 

• bezkontaktní. 

2.4 Vakuové vypínače  

Vakuové vypínače se staví bezmála půl století. Jejich rozšíření nebylo z počátku však 
velké, neboť technologické obtíže nedovolovaly stavby vypínačů na velké proudy. Mimo 
problémů s vakuem narážel jejich rozvoj na potíže s kontaktními materiály. V té době nebylo 
možné získat čisté odplyněné kontaktní materiály, nebylo možné realizovat vakuovou těsnost 
spojováním kovů a izolantů. K rozvoji vakuového vypínače došlo až začátkem 60 let v důsledku 
pokroku vakuové techniky. Tehdy započala výroba vakuových vypínačů pro napětí do 15kV a 
jmenovité proudy do 600A a vypínací proudy do 15kA.  

V současnosti je rozvoji vakuových vypínačů na celém světě věnována značná 
pozornost. Tyto vypínače úspěšně konkurují klasickým typům vypínačů a v mnohých 
parametrech je i předčí. Vakuové vypínače spolu s vypínači SF6 patří k současným moderním 
vypínačům. [2]      

Pracují tak, že k 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 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. [2]      

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. [2]      
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2.5 Výhody a nevýhody vakuového vypínače  
 
2.5.1 Výhody :  

• nehořlavý 

• tichý 

• nevyfukuje ionizované plyny nebo plameny 

• minimální opotřebení 

• krátkou vypínací dráhu (oddálení kontaktů) 

• možnost použití v extrémních provozech 

• snadná recyklace 

• bezúdržbový.   

 
2.5.2 Nevýhody   

• nutná mechanicky pevná a vakuově těsná nádoba 

• obtížné technologické zpracování materiálu pro kontakt. 

2.6 Hlavní předpoklady správné funkce vakuových vypínačů  

a) Zachování vysoké úrovně čistoty vakua po celý život zhášedla, a to i při vypínacích 
pochodech zhášedla, kdy mezi kontakty hoří oblouk v parách kontaktního kovu 

b) Vytvoření optimálního kontaktu: 

• zásobujícího oblouk dostatečným množstvím kovových par, aby oblouk 
předčasně nezhasínal a v obvodu nevytvářel přepětí * 

• s malým opalem 

• se značnou svarovou odolností. [2] 

* oblouk se vždy u všech vypínačů snažíme vypnout až v nule proudu. Přerušíme-li proud dříve 
vznikne provozní přepětí, které se šíří po vedení. 

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 dielektrických vlastností. Vakuové zhášedlo proto obnoví izolační 
schopnost a schopnost snášet přechodné zotavené napětí a definitivně zháší oblouk. [2] 

Protože ve vakuu je možno dosáhnout vysoké dielektrické pevnosti i při minimální 
vzdálenostech, je zaručeno vypnutí obvodu také, když rozpojení kontaktů nastane několik 
milisekund před průchodem proud přirozenou nulou. 
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2.7 Oblouk ve vakuu  
 

• difusní  
 
• kontraktní  
 

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. [2] [3]         

Po oddělení kontaktů se vytváří na celém povrchu katody jednotlivé tavné body, které 
produkují kovové páry podporující oblouk. Difusní oblouk ve vakuu je charakterizován expanzí 
po ploše kontaktu a rovnoměrným rozdělením tepelného namáhání na kontaktní ploše. Při 
jmenovitém proudu vakuového zhášedla je elektrický oblouk vždy difusního typu.  

Eroze kontaktu je zanedbatelná a počet vypnutí proudu velmi vysoký. Jak se hodnota 
vypínaného proudu zvyšuje (nad jmenovitou hodnotu), má elektrický oblouk tendenci se 
transformovat následkem Hallova efektu z difusního na kontraktní typ. Oblouk se začíná na 
anodě zužovat a se zvyšujícím se proudem má tendenci se ostře vymezit. V blízkosti zasažené 
oblasti dochází ke zvýšení teploty s následným tepelným namáháním kontaktu.  

Aby se zabránilo přehřátí a erozi kontaktů je udržován oblouk v rotaci. Při 
rotaci oblouku je to podobné jako u pohybujícího se vodiče, kterým prochází proud. 

 

Obr. 1 Oblouk ve vauku [2]    
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Obr. 2  Průběh proudu a napětí během jednofázového vypínání ve vakuu [3]    

2.8 Vakuová zhášedla : 
 

a) 2.8.1 Využívající radiální magnetické pole 

b) 2.8.2 Využívající axiální magnetické pole 

 

Zhášedlo se skládá ze dvou kontaktů, které jsou umístěny proti sobě ve 
vakuové nádobě ( Obr. 3 ) . Tlak okolního plynu uvnitř vakuového obalu je asi 10-3 Pa . 
Jeden z kontaktů je pevně připojen k víku. Druhý kontakt má možnost osového pohybu 
několika milimetrů při zachování dokonalé vakuové těsnosti prostřednictvím pružného 
členu, který se nazývá vlnovec. [3] 

Za normálních podmínek obvodu je zhášedlo zapnuté a kontakty mají čelní 
styk. Oblouk vzniká uvnitř zhášedla vysunutím pohyblivé elektrody od pevné elektrody 
a je tvořen malým množstvím kovových par. Tyto páry postupně opouští oblast mezi 
kontakty a kondenzují na kontaktních plochách a na okolním stínícím krytu. Ten 
zabraňuje usazování par na vnitřní části vakuové nádoby. Při nule proudu ustává vznik 
kovové páry a obnoví se rychle původní vakuové podmínky zvyšováním dielektrické 
pevnosti rozpojené vypínací vzdálenosti a obvod je vypnut. Při rozpojených kontaktech 
ve vypnuté poloze je napětí obvodu odpojeno vnitřní vypínací vzdáleností a vně 
izolačním obalem. [2] 
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Obr. 3 Vakuové zhášedlo zalité v pólu z pryskyřice [3]    

1. Horní vývod 

2. Vakuové zhášedlo 

3. Pouzdro z epoxidové pryskyřice 

4. Roubík pohyblivého kontaktu 

5. Spodní vývod 

6. flexibilní připojení 

7. Kontaktní tláčné pružiny 

8. Táhlo izolační 

9. Upevnění pólu se závitem 

10. Připojení k pohonu vypínače. 
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Pohyb kontaktu se ovládá mechanizmy :  

• tlakovzdušnými 

• pneumatickými 

• magnetickými. 

 
2.8.1 Zhášedla využívající radiální magnetické pole  

Nejstarší používané jsou konstrukce generující radiální magnetické pole (radial 
magnetic field – RMF).  

Jejich základní provedení je na obr. 4. Kontakt je principiálně řešen buď jako 
spirálový (obr. 4a ) nebo se zářezy (obr. 4b ) přičemž možná je i varianta se spirálovými 
stínícími elektrodami a válcovými čelními kontakty (obr. 4c ). [2]    

Vzájemnou interakcí vnějšího magnetického pole vytvářeného proudem protékajícím 
kontakty a magnetického pole oblouku vznikají elektrodynamické síly, které uvádějí oblouk do 
rotace po kontaktech. Oblouk se pohybuje po kontaktech rychlostí 70 až 150 m⋅s-1. Tím je 
zajištěna menší eroze kontaktů a také se významně zlepší vypínací schopnost. Hlavní výhoda 
těchto kontaktů spočívá v jednoduchosti konstrukce. [2]    

Spirálové kontakty (obr. 4a ) mají kruhový tvar s mírnou kuželovitostí od čelního 
styku k okrajům, popř. je na nich vytvořen kruhový výstupek. Okraji se kontakty nedotýkají. 
Činnost těchto kontaktů v oblasti malých proudů probíhá tak, že vzniklý oblouk difúzního 
charakteru hoří z několika katodových skvrn, které se pohybují po centrální části kontaktu. 
Skvrny, které se dostanou na okraj centrální části zanikají a ostatní katodové skvrny se dělí, 
takže je stále zachován poměr počtu katodových skvrn vzhledem k velikosti proudu. (Pozn.: 
jedna katodová skvrna přenáší proud cca 100 – 200 A.). [2]    

 V oblasti velkých proudů pracují tyto kontakty s vysokotlakým obloukem, který je 
elektrodynamickými silami vytláčen k okrajům kontaktů. Vlivem působení radiálního 
magnetického pole začne oblouk po kontaktech rotovat (obr. 5a ). Tím se paty oblouku 
dostávají do míst s horšími podmínkami pro svou existenci, zlepšuje se časová konstanta 
ochlazování kontaktů a při poklesu proudu k nule oblouk přechází do difúzního tvaru. K této 
transformaci jedné formy oblouku do druhé dochází při proudu několika kiloampérů v čase 
dostatečně dlouhém před nulou proudu (400 – 500 µs). Tento čas dostačuje k tomu, aby teplota 
elektrod poklesla natolik, že se zmenší množství a tlak par a difúzní oblouk v přirozené nule 
zaniká. [2]    
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Obr. 4a                            Obr. 4b                         Obr.4c 

Obr. 4  a, b, c, - Kontakty využívající radiálního magnetického pole [2]    

U kontaktu se šikmými zářezy (obr. 4b ) oblouk hoří ve stádiu dělených paralelních 
oblouků difúzního charakteru na obvodu kontaktů. Difúzní sloupce pod účinkem radiálního 
magnetického pole, vytvořeného průtokem proudu šikmými zářezy, rotují v prostoru mezi 
čelními plochami kontaktů. Vzniká tak rotující útvar difúzních sloupců, jejichž rychlý pohyb po 
anodě zabraňuje vzniku anodové skvrny (obr. 5b ). Správná funkce těchto kontaktů je spojena s 
vhodným návrhem šířky a sklonu zářezů. Tento typ kontaktů také vyžaduje zvýšenou pozornost 
ve výběru materiálu kontaktů (odolnost proti svaření a nízká úroveň usekávání proudu). [2]    

 

 

Obr. 5a                                                                    Obr. 5b 

Obr.5  Princip působení radiálního pole na oblouk mezi kontakty [2]    
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2.8.2 Zhášedla využívající axiální magnetické pole : 
 
Aby oblouk zůstal v difúzní formě je nutno splnit dvě podmínky: 
 

a) indukce působící v axiálním směru musí být dostatečně velká 
(experimentálně bylo zjištěno: Ba = 3,9 mT na každých 10 kA proudu), 

b) plocha kontaktu musí být dostatečně velká pro daný proud (proudová 
hustota nesmí překročit 17 A⋅mm-2). [2]    

 

Axiální magnetické pole (axial magnetic field – AMF) lze vytvořit několika způsoby 
s využitím proudu, který má být vypnut. Jednou z možností je použití cívek začleněných do 
kontaktů ( Obr. 6a ). Jinou možností je použití externí cívky, která obklopuje zhášedlo (obr. 6b). 
Přidáním cívky se zvětší celkový odpor kontaktů, proto jsou tato zhášedla nevhodná tam, kde se 
používají velké průchozí proudy. [2]    

Výhoda těchto kontaktů spočívá ve skutečnosti, že tvary kontaktů nejsou tak hranaté 
jako u kontaktů pracujících s radiálním magnetickým polem a tak méně ovlivňují izolační 
pevnost zhášedla. Proto jsou vhodné pro aplikace pracující s vysokým napětím. [2]    

Mimo starší konstrukce, které využívaly zvláštního uspořádání spirálových kontaktů, 
popř. konstrukce využívající vnější tvarování proudovodné dráhy, se objevila dvě provedení 
kontaktů vytvářejících průchodem proudu axiální magnetické pole. První pracují s tzv. [2]   
jednotným polem. 

 

      

Obr. 6 a                                                                                        Obr. 6 b 

Obr.6  – Konstrukce axiálních vakuových zhášedel [2]    
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Přestože je tento typ kontaktů velice účinný, objevuje se u něj problém v tom, že po 
nule proudu je zbytkový ionizovaný sloupec stále fixován mezi kontakty polem od zbytkového 
proudu a ionizované částice mají poměrně malý prostor pro difúzi, což ovlivňuje rychlost 
nárůstu elektrické pevnosti mezi kontakty. [2]    

Pro odstranění tohoto jevu byly vyvinuty tzv. mnohapólové kontakty. Konstrukce 
kontaktů zajišťuje vytvoření magnetického pole opačné polarity v sousedních kvadrantech 
proudovodné dráhy děleného kontaktu a tím je dosaženo velmi nízké intenzity pole v ose 
kontaktů při průchodu malých ( zbytkových ) proudů. Při průchodu zkratového proudu se 
intenzita pole v rozhodující oblasti kontaktu ( 30 – 70 % průměru ) nemění. [2]    

2. 9 Vakuové Stykače  

Stykač je dálkově ovládaný přístroj, jehož funkcí je časté spínání a vypínání 
provozních proudů motorů a dalších elektrických spotřebičů. Tyto proudy leží v oblasti 
jmenovitých proudů a v oblasti provozních nadproudů, tj. zapínací proudy v rozmezí 6 až 12-ti 
násobku jmenovitého proudu a vypínací proudy v rozmezí 6 až 10-ti násobku jmenovitého 
proudu stykače ve střídavých obvodech, ve stejnosměrných obvodech pak se zapínací i vypínací 
proudy pohybují v rozmezí 2 až 5-ti násobku jmenovitého proudu stykače. Počet spínacích 
cyklů za hodinu může dosáhnout až několika set. Z tohoto důvodu jsou na konstrukci stykače 
kladeny vysoké nároky z hlediska elektrické trvanlivosti. Dosahuje nezřídka i několika statisíců 
spínacích cyklů. Stykače nejsou konstruovány pro zapínání a vypínání zkratových proudů. Zkrat 
v obvodu musí vypnout předřazená ochrana. [2] 

Stykač má pouze jednu stabilní polohu a to zpravidla vypnuto.  Do druhé polohy se 
dostane pouze působením strojního mechanismu a v této poloze setrvává pouze pokud tento 
mechanismus působí.  

 
2.9.1 Rozdělení ovládacích mechanizmu stykače   

• vačkový 

• pneumatický  

• elektromagnetický. 

 
2.9.2 Rozdělení stykačů podle zhášecího media  

• vzduchové 

• olejové 

• vakuové. 

 
2.9.3 Princip vypínání vakuového stykače 

Hlavní kontakty stykače působí uvnitř keramických zhášedel, kde je velmi vysoká 
hodnota vakua (13 x 10-5 Pa). [3] 

Při vypínání se rychle rozpojí pevné a pohyblivé kontakty ve všech zhášedlech 
stykače. Přehřátí kontaktu vznikající při jejich rozpojení způsobuje vznik kovových par, které 
umožňují udržení elektrického oblouku až do prvního průchodu nulou proudu. Ochlazení 
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kovových par umožňuje obnovení vysoké dielektrické pevnosti mezi kontakty při průchodu 
proudu nulou, takže rozpojená dráha má schopnost snést vysoké hodnoty zotaveného napětí. 

V provedení pro spínání motoru je hodnota utrženého proudu oblouku menší než 0,5 
A. To omezuje přepětí na velmi malé hodnoty. [3] 

 

 

Obr.7 Schematický řez vakuovým zhášedlem u stykačů [3]    

 
 

1. Vakuové zhášedlo                                
2. Přívody 

3. Vypínací pružina 
4. Zapínací elektromagnet 

5. Pohyblivá páka 
6. Základna 

7. Pohyblivé vodiče 

   

      

 

 

 

                                           
                               Obr. 8 Řez vakuovým stykačem 
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2.10 Materiál kontaktu vakuových spínací přístrojů  

Jako první materiál na kontakty byla použita čistá měď. Odplynění mědi je však 
obtížné a často pak docházelo v důsledku nedokonalého odvodu tepla z povrchu kontaktů do 
okolí (které se může dít jen zářením). Docházelo k měknutí, deformaci a svaření mědi i bez 
spolupůsobení oblouku. Tyto zkušenosti s mědí vedly k aplikaci jiných, tepelně odolnějších 
kovů jako je molybden či wolfram, které se také snáze odplyňují než měď. Objevily se však jiné 
nesnáze. Zatímco kupř. wolframem lze dobře řešit otázku svařování, vede jejich aplikace 
k usekávání proudu již při hodnotách kolem 100 A. Důsledkem je vysoké přepětí a v indukčních 
obvodech opakované průrazy, neboť studená charakteristika vakuového vypínače narůstá strmě 
do značných hodnot. Až s příchodem nových výrobních technologií bylo možno použít 
slinutých materiálů (CuBi, WCu, WCAg, MoCu a hlavně CuCr), které spojují dobré elektrické 
vlastnosti s vynikající schopností vypínat obvod a dobrou odolností proti svaření. [2] 
 

• WCu - spínací aplikace , ovládání vysokonapěťových kondenzátorů 
• WCAg – stykače 
• CuCr - vypínače. 

V současné době se jako nejvýhodnější jeví použití CuCr. Spojuje dobré elektrické 
vlastnosti s vynikající schopností vypínat obvod s výbornou erozí oblouku a dobrou odolností 
proti svaření. Mezi nevýhody patří o něco vyšší hodnota utrženého proudu než např. u  WCAg. 
Procentní obsah Cu se pohybuje v rozmezí 50-80 %, zbytek připadá na Cr. Vyšší hodnota Cu je 
příznivá pro dobrou elektrickou vodivost (malá rezistivita kontaktů) a tepelnou vodivost. 
Naopak vyšší hodnota Cr zajišťuje větší odolnost proti svaření a izolační pevnost při vysokých 
napětích. [2]    

 

Obr. 9 Nárůst izolační pevnosti mezi kontakty v závislosti na jejich materiálech [2]    
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3. Zadaní výběrového řízení  
 

Název zadavatele : ČEZ a.s. se sídlem Duhová 2/1444 140 53 Praha 4 

Název výběrového řízení : Dodávka vakuových spínací přístrojů pro rozvodnu vlastní 
spotřeby elektrárny Dětmarovice  

Místo realizace : Elektrárna Dětmarovice 735 71 Dětmarovice  

Lhůta pro podání nabídek : 20.3.2009 

Popis výběrového řízení :  

• Dodávka vakuových vypínačů jmenovitého napětí 12kV a jmenovitého proudu 
1250 A.Pro jmenovitý vypínací zkratový proud 25kA a pro jmenovitý zapínací zkratový proud 
63kA 

• Dodávka vakuových stykačů jmenovitého napětí 12kV a jmenovitého proudu 400A. 

 

3.1. Přihlášení dodavatele do výběrového řízení  

• Siemens, s.r.o Evropská 33a 160 00 Praha 6 divize Divize Energetika 

• ABB s.r.o Sokolovská 84-86 186 00 Praha 8 – Karlín. 

3.2 Nabídka firmy Siemens : 

Nabízí na trhu vakuové vypínače v řadě 3AH. 

 
3.2.1 Charakteristické znaky vakuových vypínačů 3AH 
 

• Standard kvality – Vakuové vypínače 3AH jsou nad rámec požadavku norem 
podrobovány  kusových zkoušek obsahující  

 

o Okamžité vyhodnocení naměřených hodnot např. rychlost spínaní a 
zdvihu kontaktu a srovnání z hodnotami z dlouhodobých zkoušek. 

 

• Ekologické parametry – Vakuové vypínače 3AH jsou šetrné vůčí životnímu prostředí. 

o Výběrem materiálu a technologickým postupem . 

o Za provozu a během spínaní jsou ekologický neutrální . 

o Na konci životnosti jsou snadno likvidovat . [4]    
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• Nevyžadující údržbu – Vakuové vypínače jsou bezúdržbové . 

� Za normálních podmínek okolního prostředí podle IEC 60694 a VDE                             

                                       0670 část 1000 

� Do 10 000 spínacích cyklu  

o Nepotřebují mazání  

o Nepotřebují seřízení. [4]    

 
3.2.2 Oblast použití vakuových vypínačů 3AH 

• Univerzální možnost zabudování do všech běžných vysokonapěťových rozváděčů  

• Jako jednopólový nebo vícepólový vysokonapěťový vypínač pro všechny druhy spínaní 
ve vnitřní prostředí . 

• Ke spínaní všech ohmických , induktivních a kapacitních proudu . 

• Jako generátorový vypínač. [4]    

 
3.2.3 Druhy spínacích funkcí  

Spínací funkce vypínače závisí mj. na druhu pohonu. 

• Střadačový pohon  

o Pro synchronizací a rychle přepínaní ( U )  

o Pro opětné zapínaní ( K ) 

• Mžikový pohon  

o Pro normální zapínaní a vypínaní . [4]    

 
      3.2.4 Možnosti použití vakuového vypínače 3AH 

• Rychlé přepínaní – Přepnutí odběru na jiné napájení bez přerušení provozu  

• Opětné zapínání – Použití ve venkovních sítích k odstranění přechodných poruch a 
zkratu , které mohou být způsobeny např. bouřkou , vichřicí nebo zvířaty  

• Spínání transformátoru  

• Vypínání ztrátových proudu  

• Spínání kondenzátorů  

• Spínání venkovních vedení a kabelů  

• Spínání motorů  

• Spínání generátorů  

• Spínání obvodu filtrů   

• Spínání obloukových pecí. 
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Obr.10 Vakuový vypínač řady 3AH1 [4] 
 
 
3.2.5 Elektrické údaje a přehled dodávaných typů vakuových vypínačů  

 

Obr.11 Přehled elektrických údajů a dodávaných typu vakuových vypínačů [4]    
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3.2.6 Spínací doby vakuových vypínačů  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Obr.12 Přehled spínacích času vakuových vypínačů [4] 

 

Vysvětlivky :  

1. Stejnosměrná složka zkratového proudu 36 % ( vyšší hodnoty podle požadavků 
zákazníka ) 

2. 3150 A pro jmenovité napětí 17,5 kV 

3. Kratší spínací doby podle dohody 

4. Doba hoření oblouku < 33 ms při jmenovitém kmitočtu 16 2/3 Hz  

5. Při střádačovým pohonu. 
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3.2.7 Výběr vakuového vypínače podle zadaných požadavku  
 

Zadaným kriterii odpovídá produktová řada vypínačů 3AH1 a 3AH3 viz tabulka 3 

Tab.3  Specifikace pro výběr a objednání vypínače  

Z tabulky vyplivají typy  

- 3AH1 104 – 2  

- 3AH1 114 – 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.13 Přehledová tabulka vyráběných typu a označení [4] 
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3.2.8 Elektrická životnost vakuového vypínače ( charakteristiky č. 1 až 2 )  

 

Obr.14 Char. Elektrické životnosti ( 10 000 spínacích cyklu ) [4] 
 
 

3.2.9 Rozměry a hmotnosti daných typů vakuových vypínačů 

 

Obr.15 Rozměry a hmotnosti daných typu vakuových vypínačů [4] 
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3.2.10 Popis sekundární výbavy vakuových vypínačů  
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3.2.11 Vakuové stykače firmy Siemens řady 3TL 

Vakuové stykače 3TL6 jsou třipolové vakuové stykače pro střední napětí do 12 kV,  jsou to 
elektromagnetické provozní mechanismy pro vysoké spínací napětí a neomezeném pracovním 
cyklu. Jsou vhodné pro spínání střídavých zátěží ve vnitřních prostorách . 
Využití vakuových stykačů 3TL65 :  
 

o Spínání třifázových motorů v AC-3 a AC-4 režimu,  
o Spínání transformátoru 
o Spínání kompenzačních kondenzátoru  
o Spínání elektrický pece – Oblouková pec 

 
Vakuové stykače 3TL6 jsou významné pro své kompaktní rozměry, dlouhou elektrickou 
životnost (až jeden milion provozních cyklů), bezúdržby a volitelná vertikální nebo 
horizontální montáž. 
 

3.2.12 Vakuové stykače se 3TL65 se vyznačují  
 

o Velkou elektrickou a mechanickou trvanlivostí 
o Přímou kontrolou opotřebení kontaktu 
o Dálkovým ovládáním 
o Možností integrace do počítačového řídícího systému 
o Vhodností instalace do prefabrikovaných rozvoden a rozváděčů 
o Multinapěťovým napáječem ovládacího magnetu. 
 

3.2.13 Přehled jmenovitých elektrických údajů vakuového stykače 3TL6 
 
Typ Vakuového stykače 3TL65 
Jmenovité napětí [ kV ]  12 
Jmenovitý pracovní proud v kategoriích 
AC-1, AC-2, AC-3 a AC-4  

[ A ]  400 

Jmenovitá vypínací schopnost [ A ]  4000 
Mechanická životnost na stykače až 1 milion operací 
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud   
- 1 s [ A ]  4000 
- 30 s  [ A ] 2500 

 
3.2.14 Výzbroj vakuového stykače 3TL6 
 

• Elektrická západka 
• Mechanická signalizace vyp./zap. 
• Šest páru signálních kontaktu vyp./zap 
• Multinapěťový napáječ typu 1 nebo typu 2 
• Základní zapojení 
• Zásuvný konektor 
• Držák pojistek a elektrické vybavovací zařízení 
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Obr.16 Vakuový stykač 3TL6 

3.3. Nabídka firmy ABB  

 
3.3.1 Nabídka firmy ABB v oblasti vakuových vypínačů   

Firma ABB nabízí vakuový vypínač řady VM1 

Vypínače typu VM1 nacházejí široké uplatnění jako univerzální vypínače pro 
celou řadu aplikací od výroby energie v elektrárnách, přes řízený rozvod v 
transformačních stanicích až ke konečnému spotřebiteli, jako např. dodávky energie pro 
automobilový a chemický průmysl, ocelárny, letiště nebo bytové komplexy. 

Vakuové vypínače jsou zvlášť výhodné pro použití  v sítích, kde je vysoká 
četnost spínání v oblasti provozních proudů, nebo kde se musí počítat s vypnutím 
určitého  počtu zkratových proudů nebo obojí. Vakuové vypínače typu VM1 jsou 
připraveny pro opětná zapínání . Vyznačují se zvlášť  vysokou provozní spolehlivosti a 
velmi dlouhou životnosti zcela bez nároků na údržbu. 

Vakuové vypínače typu VM1 jsou sloupcové konstrukce a mohou být dodány 
jako samostatné přístroje pro pevnou montáž nebo montovány na podvozcích. [3]    
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3.3.2 Technické údaje   
 

 
 
Tab. Z tabulky vyplývá typ vypínače VM1 1206 –25 

 

3.3.2 Dovolený počet spínacích cyklů vakuových zhášedel v závislosti na vypínacím proudu 
 

 

Obr.17 Dovolený počet spínacích cyklu vakuových zhášedel 
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3.3.3 Rozměry vakuového vypínače VM1 

 

Obr. 18 Rozměry vakuového vypínače VM1 typ 1206 –25 [3]    

 

3.3.4 Popis výbavy vakuového vypínače VM1 
 
Standardní vybavení pro provedení vypínačů pro pevnou montáž : 
 
Základní provedení pevně montovaných vypínačů jsou třípólová a jsou vybavena : 
 

• Zapínacím tlačítkem (-SC1) 
• Vypínacím tlačítkem (-SO1) 
• Mechanickým počítadlem spínacích cyklů 
• Mechanickým ukazatel polohy pro vypínač vypnutý/zapnutý 
• Ručním nouzovým vypínacím zařízením 
• Pákou pro ručním nouzové vypínání (množství se musí určit podle počtu kusů 

objednaných přístrojů) 
• Signálkou „READY“ pro signalizaci připraveno k ovládání 
• Kondenzátorem pro akumulaci energie pro ovládání 
• Mobilním konektorem pro přímé připojení do zásuvek elektronického modulu, pro 

kabeláž pomocných 
• obvodů 
• Základní verzi řídícího modulu ED2.0. K dispozici jsou následující dva typy napáječů: 
 

o Typ 1: 24 48 V AC / 24…60 V DC 
 
o Typ 2: 100 240 V AC / 110…250 V DC. [3]    
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Standardní vybavení výsuvných vypínačů pro rozváděče UniGear 
 
Základní provedení výsuvných vypínačů jsou třípólová a jsou vybavena : 
 

• Zapínacím tlačítkem (-SC1) 
• Vypínacím tlačítkem (-SO1) 
• Mechanickým počítadlem spínacích cyklů 
• Mechanickým ukazatel polohy pro vypínač vypnutý/zapnutý 
• Ručním nouzovým vypínacím zařízením 
• Pákou pro ručním nouzové vypínání (množství se musí určit podle počtu kusů 

objednaných přístrojů) 
• Signálkou „READY“ pro signalizaci připraveno k ovládání 
• Kondenzátory pro akumulaci energie pro ovládání 
• Odpojovacími kontakty 
• Šňůrou s konektorem (jen zástrčka) pro pomocné obvody, s blokovacím kolíkem, který 

nedovolí 
• zasunutí zástrčky do zásuvky, jestliže je jmenovitý proud vypínače rozdílný od 

jmenovitého proudu 
• skříně. 
• Páku pro zasouvání a vysouvání (množství musí být určeno podle počtu kusů 

objednaných přístrojů)  
• Základní verzi řídícího modulu ED2.0. K dispozici jsou následující dva typy napáječů: 

 
o Typ 1: 24 48 V AC / 24…60 V DC 

 
o Typ 2: 100 240 V AC / 110…250 V DC. [3]     

 

3.4 Vakuové stykače firmy ABB 

 
3.4.1 Vakuové stykače ABB řady V – Contact 
 

Stykače řady V- Contact se používají pro ovládání elektrických přístrojů v průmyslu, 
v sektoru služeb, na moři atd.  

Při vybavení vhodnými pojistkami se mohou použít pro zkratový výkon sítě do 1000 
MVA. Díky vypínací technologii vakuových zhášedel mohou být stykače provozovány ve 
zvláště náročném prostředí. Jsou vhodné pro ovládání a v kombinaci s pojistkami, pro jištění 
motorů, transformátorů, kondenzátorů, spínacích systémů atd. Jsou určeny pro uživatele 
vyžadující v provozu velký počet spínacích cyklů. [3]     

Stykače jsou složeny z monobloku odlitého z epoxidové pryskyřice. V tomto bloku 
jsou namontována vakuová zhášedla, pohybový mechanismus, ovládací magnet, víceúrovňový 
zdroj pro napájení a pomocné příslušenství. Monoblok slouží rovněž jako držák pro sestavu 
pojistkového spodku. [3]    

Konstrukce je kompaktní, pevná a zajišťuje velmi vysokou elektrickou a mechanickou 
životnost bez požadavku na údržbu. Příslušenství, které je k dispozici, umožňuje snadné 
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přizpůsobení stykače individuálním potřebám. Stykače typu V-Contact jsou záměnné se stykači 
předchozí výrobní řady a zaručují stejné provozní vlastnosti. Aktivace pohybového mechanismu 
pro zapínání hlavního kontaktu se provádí pomocí ovládacího elektromagnetu. Vypínání se 
provádí pomocí pružiny působící proti elektromagnetu. [3]    

Konstrukce je kompaktní a pevná a zajišťuje velmi vysokou elektrickou a 
mechanickou životnost bez údržby. Příslušenství, které je k dispozici, umožňuje snadné 
přizpůsobení stykače pro individuální potřeby. 

Stykače typové řady V- Contact  jsou záměnné se stykači předcházející výrobní rady a 
zaručují stejné provozní vlastnosti. [3]    

Montáž nebo výměna příslušenství je možná velmi jednoduchým postupem, protože 
pomocné obvody jsou namontovány na snadno odnímatelném rámu. [3]    

 

Obr. 19 Vakuový stykač typ V-Contact [3]    

3.4.2 Provedení stykače  

Stykače typové rady V-Contact jsou standardně vybaveny elektrickou západkou a jsou 
k dispozici pro jmenovitá napětí 7,2 kV (V7) a 12 kV (V12) v následujících provedeních: 

• Pro pevnou montáž (které muže být spojené, na požadavek, s pojistkovým spodkem) 

o Jednopólové pro pevnou montáž (pro uzemnění uzlu hvězdy 
transformátoru) 

• Výsuvné pro pouzdra CBE/ rozváděč UniVer C/ rozváděč ZS1a ZS8.4 

• Výsuvné pro pouzdro a rozváděč UniMotor. 

Výsuvná provedení se v podstatě skládají z pevného provedení stykače namontovaného 
na výsuvném podvozku, který je vždy navržen pro montáž pojistek. Pojistkový spodek (pro 
pevné a výsuvné provedení) je navržen pro montáž pojistek, spouští středního typu a 
elektrickými parametry podle normy (ČSN 354720-1) EN 60282-1. [3]    
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Stykače se mohou zapojit s následujícími pojistkami: 

• V7 s pojistkami od 63 A do 315 A 

• V12 s pojistkami od 63 A do 200 A. 

Rámy držáku pojistek jsou vybaveny automatickým vypínacím zařízením aktivovaným 
při zapůsobení i jen jedné pojistky (zajištěno vždy v případe stykači s mechanickou západkou). 
Stejné zařízení také zabrání zapnutí stykače, v případe že chybí i jen jedna pojistka. [3]    

 
3.4.3 Použití stykačů řady V - Contact  

Stykače typové řady V-Contact  se používají pro ovládání elektrických přístrojů v 
průmyslu, v sektoru služeb, na moři atd. Při vybavení vhodnými pojistkami se mohou použít pro 
zkratový vypínací výkon sítě do 1000 MVA. 

Díky vypínací technologii vakuových zhášedel mohou být stykače provozovány ve 
zvláště náročném prostředí. Jsou vhodné pro ovládání a v kombinaci s pojistkami, pro jištění 
motorů, transformátorů, kompenzačních kondenzátorových baterií, spínacích systému atd. [4]    
 
3.4.4 Normy a předpisy  

Stykače V-Contact odpovídají požadavkům norem hlavních průmyslových zemí a 
konkrétně následujícím normám: 

- IEC 60470 pro stykače 

- IEC 60282-1 , EN 60282-1 pro pojistky 

- IEC 60298 pro pouzdra. 

 
3.4.5 Pracovní podmínky  

Za následujících pracovních podmínek se provozní charakteristiky stykačů typové řady 
V-Contact nezmění: 

• Teplota okolí - 5 °C až  + 40 °C 

• Relativní vlhkost 95 % 

• Nadmořská výška 2100 m. 
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3.4.6 Přehled jmenovitých elektrických údajů vakuového stykače V-Contact V12 
 
Stykač V12 
Jmenovité napětí [ kV ]   12 
Jmenovitý pracovní proud v kategorii AC4 [ A ]    400 
Jmenovitá vypínací schopnost [ A ]    4000 
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud  
- 1s [ A ]    4000 
- 30s [ A ]    2500 
 
3.4.6 Výzbroj vakuového stykače V - Contact V12 
 
Příslušenství které se muže kombinovat pro výsuvný stykač pro UniMotor 

• Elektrická západka 
• Mechanická signalizace vyp./zap. 
• Šest páru signálních kontaktu vyp./zap 
• Multinapěťový napáječ typu 1 nebo typu 2 
• Základní zapojení 
• Zásuvný konektor 
• Držák pojistek a elektrické vybavovací zařízení 
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4. Porovnaní nabídek jednotlivých firem  

4.1 Porovnání ekonomických a technických hledisek 

Vakuové vypínače a stykače jsem měl za úkol vyhodnotit z pohledu ekonomického 
tak z hlediska technického, ale z dostupné dokumentace, které poskytují výrobci ji nebylo 
možné zjistit z  důvodu konkurenčního boje mezi jednotlivými výrobci vakuových 
přístrojů.Další důvod  je že cena se hodně odvíjí od způsobu realizace zakázky a samotné 
výzbroje přístroje a požadovaných požadavcích pro realizaci dodávky např. jako je umístění 
přístrojů v rozvaděčích jejich následná montáž až po uvedení do provozu. 

Při technickém hodnocení výrobku bych vyzdvihnul firmu Siemens s.r.o. před ABB 
s.r.o. z důvodu lepší variability použití vakuových přístrojů.Větší možnost rozšíření výzbroje 
přístrojů rozhodují se na základě těchto vlastnosti, protože v technických parametrech se moc  
přístroje neliší. 
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5. Závěr  
 
           Výsledkem této bakalářské práce je průzkum trhu v oblasti vakuových stykačů a 
vypínačů, který obsahuje výčet přístrojů vyráběných dvěma výrobci na českém trhu a na trhu 
EU včetně jejich konstrukčního řešení a použití v praxi. 
           Jednotlivé body zadání bakalářské práce tj. vysvětlení principu funkce vakuových 
spínacích přístrojů, zadaní parametrů výběrového řízení, výběr výrobců na  trhu EU a srovnání 
vybraných typů vakuových spínacích přístrojů, jsou vypracovány podle firemních materiálů 
jednotlivých výrobců vakuových spínacích přístrojů a katalogových listů výrobků. 
           První část své práce jsem věnoval vysvětlení principu funkce vakuových spínacích 
přístrojů. 
          V další části jsem si definoval parametry pro zadaní výběrového řízení na dodávku 
vakuových spínácích přístrojů. Na jejíchž základě jsem si vybral  dva největší výrobce a 
dodavatele na trhu Evropské unie a popsal jsem jejich konstrukční řešení, včetně jejich aplikace 
v praxi. 
           V závěru své bakalářské práce jsem provedl pro zvolené typy přístrojů srovnání 
vybraných technických parametrů a jejich následné vyhodnocení. 
 
            Příslušnou technickou dokumentaci k vypracování bakalářské práce uvádím v příloze, 
která je umístěna na CD. 
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