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Abstrakt 

 Tato bakalářská práce se zabývá diagnostikou vypínačů vvn a seznamuje čtenáře s 

problematikou jak technické diagnostiky zařízení, tak i problematikou měření a řízení spolehlivosti 

vypínačů vvn v praktických podmínkách.  

 První část práce obsahuje celkové shrnutí základů technické diagnostiky a seznámení s 

jednotlivými prvky nutnými k úspěšnému provedení měření a zhodnocení výsledků takovéhoto 

měření. V poslední části úvodní kapitoly se pak věnuji uzpůsobení specifických podmínek diagnostiky 

pro správné měření na přístrojích vvn. 

 V druhé části jsou pak zavedena jednotlivá kritéria kvality a funkčnosti vypínačů vvn a to v 

řádném rozdělení podle jednotlivých typů a provozních stavů. Závěrečná část textu obsahuje 

možnosti aplikace těchto kritérií v praxi a také popis možných metodik, kterými by se tato 

zhodnocení prováděla. 

Klíčová slova 

vvn, vypínač, technická diagnostika, SF6, odpor cívek, proud cívek, proud pohonné jednotky, čas 

hlavních kontaktů, čas pomocných kontaktů, přechodový odpor, dynamický odpor, vibrace, 

nesoučasnost, rosný bod SF6 

Abstract 

 This bachelor thesis is making the reader acquainted with the diagnostics on high voltage 

circuit breakers as well as with the problematics of how to measure their reliability and usability in 

the practical applications. 

 First part of this thesis is ment as a summary of basic theories and practical applications of 

those as needed to perform a successful measurement and comparison of gathered data in field 

conditions. Last part of this chapter is aiming at specific needs for a high voltage circuit breakers in 

terms of technical diagnostics. 

 The second chapter is a list of criteria, that are important in process of considering a quality 

and reliability of high voltage circuit breakers, paying special attention to correct sorting, according 

to their types and working state. Last part of text is an enumeration of the methods, that might be 

used in the practical application while measuring these items, as well as diagnosis of the gathered 

data. 

Keywords 

high voltage, circuit breaker, technical diagnostics, SF6, coil resistivity, coil current, motivator current, 

main contacts timing, secondary contacts timing, contact resistance, dynamical resistance, vibrations, 

asynchronization, dew-point of SF6 
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1.0 Technická diagnostika a její vysvětlení 
 Nejdříve bychom si asi měli objasnit především z čeho vychází pojem Diagnostika jako takový, 

ještě předtím než jej definujeme přímo pro technické obory. Zde bych si dovolil citaci z latinského 

slovníku kde je možno najít pojem Dia-Gnosis jako "skrze zjištění/poznání", tento pojem byl později 

převeden do běžného jazyka a v nynější době jej již potkáváme na mnohem větším počtu míst než by 

byla pouze věda lékařská. Avšak z lékařské definice můžeme provést analogii směrem k technické 

praxi, protože stejně jako v lékařství, i technická diagnóza resp. diagnostika se zabývá 

nedestruktivními a nedemontážními  metodami, kterými zjišťuje technický stav objektu na základě 

měření a metodik, které nemají zpětný vliv na objekt a jeho funkci či spolehlivost.[1] 

 Technická diagnóza je součástí základní trojice (Diagnóza, Prognóza, Geneze) 

nedestruktivních metodik v technice a jejím úkolem je především: 

 Detekce vady/poruchy  -> proces při kterém dochází ke zjištění ať již plné, či jen 

částečné poruchy popřípadě dysfunkce zařízení/objektu 

 Lokalizace vady/poruchy -> proces lokalizace poruchy/vady/dysfunkce objektu 

 

1.0.1 Diagnostika a její prostředky 

 Jedná se o sjednocení dvou základních skupin ,s jejichž pomocí je možno provést technickou 

diagnostiku. Těmito dvěma skupinami rozumíme: 

 

 1.0.1.1 Diagnostická zařízení 

 Jedná se o prostředky, které fyzicky zajišťují měření, či zjišťování údajů o zařízení jako 

 takovém a jsou hmatatelnou součástí prováděného měření, ať se již jedná o měřící a detekční 

 zařízení přímo integrovaná do dalšího zařízení (jakou jsou kupříkladu mikroelektronické 

 senzory vybavené obvody pro kompletní zpracování dat a analytiku signálu), nebo 

 samostatné prostředky (jako třeba analyzátory, osciloskopy aj.). Zásadním kritériem u těchto 

 zařízení je především správné určení požadované rozlišovací schopnosti jak u času, tak i u 

 amplitudy. 

 1.0.1.2 Pracovní postupy 

 Jak již název napovídá, jedná se o soubor diagnostických metodik a postupů a to včetně 

 zahrnutí programování zařízení, které provádí vyhodnocení dat dodaných zařízeními 

 zmíněnými v kapitole (1.1.1). Součástí pracovního postupu bývá obvykle celý proces od 

 výběru potřebných parametrů přes měření a jeho metodiku až po finální aplikaci 

 matematických a diagnostických algoritmů s cílem získání konzistentního výsledku celého 

 měření a diagnostiky. Pro volbu správného postupu je vitální to, aby byl správně zvolen s 

 ohledem na to zda se jedná o zcela novou analýzu, či je-li možné prováděnou analýzu 

 porovnat s výsledky předcházejících diagnostik. 

 

 Tyto dvě podskupiny dohromady tvoří kompletní soubor nutný k provedení jakékoli analýzy a 

to včetně vyhodnocení výsledků a naplánování použité metodiky. Celý soubor diagnostických 

prostředků pak dělíme na dvě distingované skupiny a to ON a OFF -Line prostředky. [1; 3] 
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 ONLINE prostředky jsou určeny k diagnostikování zařízení za chodu, aniž by muselo dojít k 

jeho úplné či částečné odstávce. V tomto případě je celý měřící systém buď periodicky připojován k 

analyzovanému zařízení a nebo je naopak k zařízení připojen neustále a tedy může sledovat aktuální 

stav zařízení a porovnávat aktuální výsledky z předem danými parametry a také zpětně analyzovat 

stav v ohledu na minulá měření. Vyšším stupněm integrace ONLINE metodiky je tzv. CAT systém, kdy 

je umožněna automatická lokalizace závady přímo systémem, nebo systém navádí obsluhu k zásahu 

na správném místě, navíc pokud se jedná o poruchu, která lze řešit za použitím záložních systémů, 

může CAT systém situaci řešit, alespoň dočasně, bez nutnosti lidského zásahu. [1] 

 OFFLINE prostředky jsou pak řešeny spíše podle individuální společnosti, která tuto metodiku 

nasazuje, může se jednat jak o kompletní odstávku zařízení za cílem odečtu a zjištění potřebných dat, 

tak se může jednat o odměření dat přímo za chodu, jako je tomu u online režimu, ovšem s 

provedením analýzy a zhodnocení zjištěných dat s odstupem na externím pracovišti. [1] 

1.0.2 Technický stav objektu 

 První prioritou by mělo být stanovit si to, čím je vlastně onen objekt a jak je vnímán z pohledu 

technické diagnostiky. Jak již z definice vychází, za objekt je možné považovat systém vzájemně 

působících elementárních prvků, které mají interakce jak mezi sebou, tak i se svým okolím. Toto se 

nazývá také relační strukturou objektu. V takovém systému z pohledu techniky existují dvě 

proměnné, hmotné vazby, tedy mechanické či fyzikální vazby, které zprostředkovávají interakce 

prvků. A pak také vlastnosti jednotlivých prvků, tedy vztahy, které můžeme matematicky či fyzikálně 

popsat. 

 Po tomto úvodu se můžeme konečně začít věnovat samotnému pojmu technický stav 

objektu, který je množinou výše zmíněných vlastností jednotlivých prvků objektu a tím odpovídají 

také celkovému stavu objektu v daném časovém okamžiku, pak můžeme definovat diagnostickou 

relační strukturu: 

 

   i j

DS A R

kde

A a R r



  

 

 kde ai jsou jednotlivé atributy a vlastnosti určující technický stav objektu a rj jsou pak vazby 

mezi těmito objekty. 

 Vlastnosti objektu se v průběhu času mění a to až do okamžiku, kdy se jeden z jeho prvků 

dostane mimo meze tolerance pro svoji funkci a způsobí poruchu. Právě na výše zmíněných vazbách 

množiny R velmi záleží, protože stanovují míru do jaké taková součást ovlivní celý objekt či jeho část a 

proto je možné určit, které systémy a jejich součásti jsou kritické pro správnou funkci objektu v rámci 

stanovených mezí. 

 Po stanovení těchto pojmů je možno začít mluvit o parametrech zařízení, tedy finálních 

technických parametrech, které je možno stanovit a měřit. Parametry objektu lze dělit na strukturní 

a procesní, o jejich přesnějších popisech se budeme bavit níže. Avšak nyní poněkud obecněji. 

Parametry objektu nelze povětšinou měřit přímo, aniž by bylo nutné objekt demontovat či jinak 

poškodit, protože potřebné měřící body jsou pevnou a nedílnou součástí vnitřní konstrukce objektu. 

Proto je většinu parametrů možno měřit pouze skrze přístupné výstupní prvky objektu či systému, 
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nebo přes pomocné měřící výstupy. Ostatní parametry objektu v jeho nepřístupných částech pak 

nezbývá nežli více, či méně přesně odhadovat na základě empirických zkušeností a stanovených 

algoritmů a matematických modelů. [1; 2; 3] 

 1.0.2.1 Strukturní parametry 

 Je charakterizujícím prvkem kvantitativní či kvalitativní míry fyzikálně-chemických vlastností 

 prvků a zahrnuje také jejich geometrické parametry. Tyto vlastnosti jsou vždy vázány na 

 elementární prvky systémů/subsystémů a mohou se tedy týkat kupříkladu komponent 

 elektrického motoru, kde by byly tvořeny elektrickým vinutím, kde by možnou poruchou 

 mohla být poškozená izolace, nebo ložisek (zadření, trhlina, prasklina) až po hřídel (ohyb, 

 vibrace). Tyto parametry nemusí nutně souviset s chováním objektu, ale jsou podstatné pro 

 jeho bezchybný chod v rámci stanovených tolerancí. 

 1.0.2.2 Procesní parametry 

 Je to souhrn procesních vlastností prvku, neboli vlastností podstatných pro celkové chování 

 objektu. Toto chování a parametry jsou pak časovou závislostí reakce na vstupní podněty 

 systému. Tyto parametry lze pak následovně dělit na vstupní, výstupní, vnitřní a u 

 dynamických systémů pak stavové. 

1.1 Diagnostický model a jeho užití 
 V této části se dostaneme již ke konkrétním aplikacím technické diagnostiky a to konkrétně k 

modelům používaným k analýze systémů a objektů. Diagnostický model je vlastně účelovým 

zjednodušením daného systému jiným systémem, tedy modelem. Můžeme mluvit o dvou přístupech 

k této problematice: 

 Izomorfní model -> Tímto jménem se označuje model, jehož zobrazení původního 

systému je věrné předloze a tyto jsou vzájemně jednoznačné 

 Homomorfní model -> Takto se označuje model, který nezachovává vzájemnost a 

zjednodušením systému, který mu sloužil jako předloha 

 Modely nám umožňují provádět zjednodušování složitějších systémů a hierarchicky provádět 

analýzy a to jak u již existujících systémů, tak i u syntéz nových návrhů. Díky tomuto systému 

modelování pak můžeme v diagnostice vcelku snadno vytvořit odpovídající simulační diagnostické 

modely, které mohou simulovat specifické poruchy celého zařízení, jeho subsystémů, potažmo 

mohou ověřovat vliv konkrétních vad a chyb na chod celého systému jako celku. Právě díky zjištěním 

na diagnostických modelech je možné odhadovat chování finálního objektu a především stanovit 

metodiku postupu při pozdějších diagnostikách. 

 Diagnostické modely se stejně jako v kybernetice dělí na fyzikální a matematické. Tedy 

modely, kde u fyzikálního je model sestaven podle fyzikálně-chemických parametrů cílového systému 

a jedná se o reálný objekt, kupříkladu zmenšený model strojního zařízení; naproti tomu u 

matematického modelu se jedná o soustavu hypotéz a teoretických úvah, které dohromady tvoří 

vztahy mezi součástmi systému, avšak popisují je pomocí rovnic a nerovnic, popřípadě jiných 

matematických aparátů. Matematické modely můžeme dělit na tři základní modely: Analytické, 

Logické a Topologické. [1; 2; 3] 
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1.2 Technická diagnostika a spínací přístroje VVN 
 Vzhledem ke zcela vitální funkci spínací techniky vvn v rozvodné síti a to především 

výkonových vypínačů, které svojí funkcí chrání nejen celou síť, ale i spotřebiče v ní zapojené, proti 

zkratovým proudům a jsou schopny vypínat i zapínat při zatížení. Proto i přestože po většinu své 

životnosti nemusí plnit svoji funkci, pokud nastane zkrat či jiná situace vyžadující vypnutí daného 

úseku, nesmí vypínač jakkoli selhat. Právě z tohoto důvodu je potřeba pravidelně provádět 

technickou diagnostiku zařízení, aby nedošlo k nežádoucímu stavu či poruchovému stavu. 

 Vzhledem k zaměření této práce především na výše jmenované vypínače vvn bych se jim rád 

věnoval i v této části jako příkladu aplikace technické diagnostiky na spínací přístroje vvn. Na 

stránkách níže bude proveden rozbor možného postupu použitelného u analýzy a diagnostiky 

příkladového vypínače vvn a to za pomocí seznamu měření spolehlivosti prováděných v praxi a 

znalostí postupů technické diagnostiky jež jsem získal extenzivním studiem materiálů dostupných k 

tématu technické diagnostiky. Nicméně toto bude obsahem až bodu II. BP a proto se teď chvíli 

věnujme všeobecnějšímu pojetí problematiky, využívaných metod, postupů a přístrojů při 

diagnostikování přístrojů vvn. 

1.2.1 Teoretická technická diagnostika přístroje 

 Prvním krokem každé diagnostiky musí být analýza stavů, které mohou v přístroji nastat a 

určení toho jaký budou mít tyto stavy, nazývejme je poruchami, vliv na celkovou funkci přístroje a na 

změnu jeho parametrů. Poruchou obecně rozumíme stav, který daný přístroj vyřadí z činnosti, ale v 

případě technické diagnostiky se jedná o finální stav, kdy přístroj již není dále provozuschopný. 

Nicméně k poruše zpravidla nedochází okamžitým selháním nebo nečekanou změnou stavu. Ve 

skutečnosti dochází k trvalé změně parametrů přístroje a to různými vlivy (u vypínačů je to 

dlouhodobé setrvání v zapnuté poloze, environmentální vlivy, mechanická poškození způsobená 

vibracemi či únavou materiálu), tento stav nazýváme vada a může být přítomen trvale i v případě, že 

přístroj stále pracuje ve stanovených mezích tolerance (může kupříkladu dojít k vychýlení jednoho z 

kontaktů a tím deformaci hoření oblouku, potažmo trvalého poškození kontaktů). 

 Proto abychom se mohli vyhnout vadám, poruchám či nestabilním stavům je nutné co 

nejspolehlivěji optimalizovat proces pravidelné diagnostiky a na ní založené údržby. K tomuto účelu 

se nabízí již existující a velmi výkonná analytická metodologie FMEA (Failure Modes and Effects 

Analysis), respektive její derivace určená přímo pro technickou diagnostiku FMSA (Failure Mode 

Symptom Analysis). 

1.2.2 FMEA/FMSA z pohledu spínacích přístrojů 

 Cílem těchto procesů je zaměření se na příznaky, které provázejí vadu až do chvíle poruchy 

přístroje a stanovení metody a způsobu sledování těchto změn tak, aby se maximalizovala 

věrohodnost celé diagnostiky (jelikož se jedná o nástroje statistické, je úroveň věrohodnosti 

zásadním prvkem při jejich aplikaci). Tato aplikace se provádí přímo s ohledem na normu ČSN ISO 

13379 a její výsledky pak poskytují údaje pro vytvoření diagnostického modelu na jehož základě 

mohou být prováděny praktické zkoušky a aplikována vhodná metodika údržby. 

 U spínacích přístrojů vvn je tato analýza většinou dána empiricky z důvodu jejich dlouhodobé 

životnosti a zavedených konstrukčních norem. V dnešní době existuje řada diagnostických software, 

které jsou schopny samy, či s minimálním vstupem lidského faktoru provádět nejnutnější měření a 

analytiku zcela automatizovaně. 
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 Pokud bychom si chtěli ukázat možnou aplikaci metody FMEA/FMSA na případu výkonového 

vypínače vvn, pak bychom mohli na základě této analytické metodiky a dostupných údajích o 

poruchových stavech vypínačů vvn vytvořit následující tabulku. [1] 

Kompone
nta 

Porucha Příčina Poruchy Důsledky poruchy D
E
T 

S
E
V 

D
G
N 

P
G
N 

M
P
N 

Pomocný 
kontakt 

Vstupní rezistor nefunguje Zlomená pružina pohyblivého 
kontaktu 

Zablokování pomocného 
kontaktu 

x x x x x 

Abnormální odezvy Hlava kontaktu je uvolněná Kolísání odporu na pomocném 
kontaktu 

x x x x x 

Hlavní 
kontakt 

Jedna či více fází nereaguje na 
přerušení obvodu 

Poškození táhla kontaktu Nerozepnutí kontaktu jedné či 
více fází 

x x x x x 

Oblouk nebyl zhašen Kontakty se nepřesunuly do 
dostatečné vzdálenosti 

Kolísání odporu oblouku, 
nezhašení a nerozepnutí obvodu 

x x x x x 

Ventil Zhášení oblouku na jedné či více 
fázích trvá delší dobu 

Špatná pozice ventilu Zhášení jedné či více fází trvá 
delší dobu nebo neproběhne 
vůbec 

x x x x x 

Stavěcí 
šroub 

Zhášení oblouku na jedné či více 
fázích trvá delší dobu 

Špatné nastavení nastavovacího 
šroubu 

Nedostatečné obnovení 
dielektrického prostředí 

x x x x x 

tab.1.1 

 V tabulce 1.1 jsou uvedeny některé příklady reálných poruch vypínače vvn, avšak diagnostika 

problému začíná u toho v jakém systému či na jakém elementárním prvku vzniká porucha jako 

taková, pro každou poruchu pak zvolíme vhodný způsob detekce pomocí jednotlivých činitelů v pravé 

části tabulky, pak je geneze FMEA/FMSA následující: 

I. Komponenta -> Specifikuje konkrétní součást systému kterou je nutno diagnostikovat 

II. Porucha -> Určuje jaký typ poruchy může vzniknout na dané komponentě, tedy projev 

poruchy jako takové na vnějších ukazatelích systému (přístroje, v tomto případě vypínače) 

III. Příčina Poruchy -> Určuje co zapříčinilo konkrétní poruchový stav (příčin může, ale nemusí 

být více pro jeden konkrétní typ poruchy) 

IV. Důsledky Poruchy -> Udává jakým způsobem ovlivní daná příčina systém (přístroj) a jeho 

vnitřní vazby a funkce [14] 

V. DET (Rating Detection) -> Toto je tzv. Hodnocení detekce, je to číselná hodnota na stupnici od 

1 do 5 a je navržena tak, aby vyjadřovala celkovou zjistitelnost způsobu poruchy [14] 

VI. SEV (Severity of Failure) -> Toto je tzv. Závažnost poruchy, je to číselná hodnota na stupnici 

od 1 do 4 a pomocí specifické sady příznaků určuje závažnost případné poruchy a to od 

minimálního či žádného poškození pouze zařízení, až po možnou ztrátu primárních funkcí a 

ohrožení lidského života díky tomuto selhání [14] 

VII. DGN (Diagnosis Confidence) -> Toto je tzv. Věrohodnost diagnózy, je to číselná hodnota na 

stupnici od 1 do 5 a udává míru pravděpodobnosti s jakou bude diagnóza pro tento druh 

poruchy přesná *14+ 
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VIII. PGN (Prognosis Confidence) -> Toto je tzv. Věrohodnost prognózy, je to číselná hodnota na 

stupnici od 1 do 5 a stanovuje míru pravděpodobnosti s jakou bude prognóza o vývoji dané 

vady přesná (velice ji ovlivňuje četnost monitorování vady, čím větší je četnost, tím vyšší je 

spolehlivost prognózy) [14] 

IX. MPN (Monitoring Priority Number) -> Toto je tzv. Číslo priority pro monitorování a jedná se o 

součin všech předchozích činitelů (DET*SEV*DGN*PGN=MPN) [14] 

1.2.3 Zhodnocení činitele MPN získaného z metody FMEA/FMSA 

 Z tabulky 3.1 jsme získali finální hodnotící činitel MPN, který shrnuje veškeré získané 

parametry jednotlivých vad a poruch. Obecně, vysoká hodnota koeficientu MPN znamená, že zvolená 

metoda je velmi vhodná pro detekci, prognózu a diagnostiku daného typu poruchy; naopak velmi 

nízká hodnota koeficientu značí to, že námi zvolená metoda nebude poskytovat prokazatelné 

výsledky a tedy zpracování dat nebude dostatečně věrohodné a nepodá správné zhodnocení 

potřebné poruchy. Pokud má porucha vysoký faktor SEV a přesto je jeho hodnocení MPN velmi nízké, 

je zásadní stanovit jinou detekční metodu a podrobit tuto konkrétní poruchu revizi opakováním 

aplikace metodiky FMEA/FMSA. [1; 2] 

 Pro správné stanovení návrhu monitorovacího systému je nutno brát v potaz několik 

základních faktorů: 

 Bezpečnostní riziko spojené s poruchou 

 Prognózu rychlosti změny vady v poruchu v závislosti na čase 

 Možnost sekundárních poruch 

 Detekci s dostatečným předstihem před samotnou poruchou 

 Vzít v potaz čas nutný na opravu či zásah do zařízení na základě provedené diagnostiky 

1.2.4 Volba vhodného nástroje pro diagnostikování metodami stanovenými FMEA/FMSA 

 Jestliže jsme již v předchozích krocích jasně stanovili jaké poruchy budeme detekovat a také 

jakými metodami tak učiníme, dalším logickým krokem je volba zařízení s jehož pomocí provedeme 

potřebná měření. Nejprve je však nutné zjistit, jaký typ dat nám může měřený přístroj poskytnout 

(zda má speciální měřící vývody, nebo je nutno odebírat data alternativním způsobem, tedy 

přídavnými senzory, které nejsou běžnou součástí přístroje atd.), jestliže máme soupis potřebných 

doplňkových měřících zařízení a metodiku, můžeme přistoupit k výběru samotného přístroje. 

 V dnešní době je již běžnou praxí, že jsou plně integrovaná měřící zařízení, či dokonce měřící 

stanice zaměřené na konkrétní typy přístrojů a zařízení, proto je dobré zaměřit se při výběru právě na 

tyto komplexní systémy, které jsou z velké části automatizované a tím minimalizují možnost lidského 

selhání a navíc mohou potřebné parametry monitorovat pravidelně či dokonce v reálném čase. 

Kvalitní měřící zařízení lze nalézt i na poli přenosných diagnostických přístrojů, kde však musí být 

finální zhodnocení provedeno až později na externím pracovišti a tak není možno provádět 

monitorování trvalé. Dalším krokem je pak vyhodnocování dat získaných námi vygenerovaným 

řešením diagnostického systému, ale o tom až v další části ... [1; 2; 3] 
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2.0 Stanovení kritérií pro hodnocení měření na vypínačích 

2.1 Rozdělení skupin kritérií a předmluva 
 Našim hlavním úkolem je stanovit si vlastně to, co chápeme pod pojmem vypínače jako 

přístroje. Vypínač je možno chápat jako vysokonapěťovou formu jističe známého z rozvodů nízkého 

napětí. Vypínač plní funkci ochrany částí rozvodné sítě před poruchovými stavy a musí být schopen 

přerušit i obvod pod zatížením zkratovým proudem. Za normálních okolností je tedy vypínač zapojen 

do obvodu a přenáší jmenovitá zatížení ve stálém režimu. Ve skutečnosti je život vypínače definován 

stálým stavem sepnutí a některé vypínače za celou svou životnost nemusí mít nutnost vypnout 

jakýkoli poruchový stav. Avšak jakmile již k poruchovému stavu dojde, musí vypínač vždy a 

bezproblémově vypnout a tím rozpojit poruchový obvod tak, aby nebyl ohrožen zbytek sítě. Právě z 

tohoto důvodu je nutné, aby byl vypínač v odpovídajícím provozním stavu a proto se provádí 

pravidelná kontrola a měření, která mají stanovit spolehlivost vypínačů. V dalších částech této práce 

se budu zabývat právě těmito měřeními a parametry ze kterých je možno usoudit kvalitu a 

spolehlivost vypínače. 

 Nejprve si musíme stanovit na základě jakých údajů budeme diagnostiku provádět, 

nejvhodnější metodikou bude stanovení nejpoužívanějších typů jednotlivých vypínačů a pak provádět 

analytiku na základě na nich měřitelných parametrů. Sekundárním hlediskem je samozřejmě 

stanovení společných parametrů, které můžeme hodnotit nehledě na typ či určení vypínače a pak 

druhé sady parametrů, které se týkají pouze specifického typu vypínače. 

 Skupina vypínačů vvn je v České republice zastoupena převážně vypínači máloolejovými a 

vypínači s latentním plynem SF6, proto se v další analýze zaměřím právě na tyto využívané typy. 

Abych se vyhnul konfliktu s výrobci a provozovateli těchto zařízení, kteří mi ochotně poskytli své 

dostupné materiály, budu vždy jednat o jakémsi "idealizovaném" máloolejovém vypínači a 

"idealizovaném" vypínači SF6 a na nich se pokusím ukázat jakým způsobem je možno hodnotit 

jednotlivá kritéria, stejně tak jako to, jakým způsobem je možno je měřit. [4; 5; 15; 16; 17; 18] 

 

Obr. 2.1 -> Možná provedení vypínačů vvn 

 Zabývejme se tedy nejprve skupinou kritérií, která jsou společná pro oba typy výše 

zmíněných vypínačů.  

 Jako hlavní kritérium můžeme určit tzv. Statický odpor, respektive celkový odpor hlavní 

proudové dráhy vypínače (samozřejmě v sepnutém stavu v rozepnutém by tento byl 

nekonečně velký) 
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 Dalším z kritérií je pak čas zapnutí, neboli čas za který se vypínač dokáže z vypnutého stavu 

dostat do jmenovitého provozu 

 Kritériem třetím je čas vypnutí, tedy čas za který je vypínač schopen vypnout a galvanicky 

rozpojit obvod 

 Posledním společným kritériem je pak nesoučasnost kontaktů vypínače, tedy časový rozptyl, 

který definuje zpoždění vypnutí jednotlivých fází od chvíle vybavení pohonu vypínače 

Dalšími parametry pro konkrétní typy vypínačů jsou pro: 

 Máloolejové vypínače 

 Elektrická pevnost olejového prostředí 

 

Obr. 2.2 -> Řez jedním pólem máloolejového vypínače 
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 Vypínač SF6 

 Podíl SF6 ve zhášecí komoře vypínače 

 Rosný bod SF6 

 Množství rozkladných produktů plynu SF6 

 

Obr. 2.3 -> Technický výkres tlakoplynového vypínače SF6 
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2.2 Bližší rozbor společných parametrů vypínačů 
 V této podkapitole se blíže podíváme na společné vlastnosti výše jmenovaných typů 

vypínačů, respektive vlastnosti, které by měly být společné pro veškeré typy vypínačů vvn jako 

takové. Musíme však brát i ohled na to, že přestože jsou tato kritéria společná, jejich jednotlivé limity 

a hranice, které můžeme stanovit se budou lišit u jednotlivých typů a provedení vypínačů, proto se 

zde budeme zabývat jakýmsi "universálním" vypínačem SF6 a máloolejovým. [4; 13] 

2.2.1 Rozbor statického odporu (odporu proudové dráhy) 

 Jak již název napovídá, jedná se o odpor, jež je tvořen součtem všech odporů na hlavní 

proudové dráze vypínače. Nejprve si tedy definujeme co vlastně tvoří hlavní proudovou dráhu. 

Vypínače mají dva typy hlavních kontaktů, vnější kontakty hlavní a vnitřní kontakty opalovací. 

Zatímco opalovací kontakty slouží vypínači při vypínání, vnější, nebo také kontakty hlavní proudové 

dráhy, slouží vypínači v případě nominálního chodu v sepnutém stavu a přenášejí jmenovitý proud. 

 Jak je již zjevné z předchozího odstavce, statický odpor je velmi zásadní veličinou pro 

bezporuchový chod vypínače, protože pokud stoupne nad určitou mez, může dojít k nevratnému 

poškození stykových ploch kontaktů a tím k vyřazení vypínače z činnosti. Statický odpor reflektuje 

stav vypínače v sepnuté poloze a jasně indikuje stav hlavních kontaktů a také to jaké úbytky vznikají 

na vypínači, je samozřejmé, že čím větší úbytek, tím větší ztrátové tepelné zatížení a tím rychlejší 

degradace kontaktních ploch. 

 Hlavními faktory které ovlivňují stav odporu hlavní proudové dráhy jsou především 

povrchové nerovnosti kontaktů jako takových, pak také síla sevření kontaktů, neboť se zvyšující se 

přítlačnou silou jsou minimalizovány stykové odpory. Posledním zásadním faktorem je pak stav 

povrchu kontaktů, protože pokud dojde k chemickým změnám na jejich povrchu, ať již vinou opálení, 

nebo termochemickou reakcí, podstatně se zhoršuje jejich schopnost přenášet elektrickou energii. 

 Nejvhodnějším způsobem hodnocení tohoto kritéria by mohlo být měření úbytku napětí na 

hlavní proudové dráze, protože při tomto režimu musí být vypínač zapnut. Jako hodnotící je tedy 

vhodné zvolit napětí v desítkách milivoltů, které by měly odpovídat zhruba hodnotám úbytků. [13] 

 

 Obr. 2.4 -> Hlavní kontakt vypínače vvn 
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2.2.2 Rozbor času zapnutí vypínače 

 Čas zapnutí vypínače je další důležitý faktor, jež vstupuje do zhodnocení technického stavu 

vypínače, především pak proto, že čím delší je tento čas, k tím delšímu namáhání kontaktů 

elektrickým obloukem dochází a i přestože se zátěž v tomto momentě pohybuje pouze v řádech 

jmenovitých proudů, stále dochází k namáhání materiálu kontaktů tepelnými účinky elektrického 

oblouku. 

 Posouzení správného času zapnutí vypínače je důležitý především z důvodu správného (a 

potřebného) nastavení času tzv. beznapěťové pauzy, která nastává vždy při opakování cyklu 

opakovaného zapnutí. Toto je způsobeno tím, že žádná ochrana nerozpozná zda se při poruše jedná o 

přechodný či trvalý poruchový stav, proto je nutné provádět opakované cykly vypnutí a zapnutí, při 

kterých se toto určí. Pokud je tedy zapínací čas příliš dlouhý, narušuje to systém opětovného zapnutí. 

 Toto kritérium by se mělo celkem pochopitelně měřit za pomocí relativního času, 

nejvhodnější rozměr pak budou desítky až stovky milisekund, což jsou čas, které jsou podle udání 

výrobců odpovídající jmenovitým hodnotám vypínačů. [13] 

2.2.3 Rozbor času vypnutí vypínače 

 Čas vypnutí je dalším a velmi zásadním faktorem ve zhodnocení technického stavu vypínače, 

stejně tak jako časy zapnutí se podílejí na cyklu opakovaného zapnutí, avšak hlavní role je jasná, 

jedná se o čas za který je výkonový vypínač schopen vypnout oblouk, ať již jmenovitý nebo 

poruchový. V rámci tohoto se nebudeme věnovat přímo proudu jmenovitému, protože jeho vypnutí 

není pro vypínač většinu velkým problémem pokud již sám o sobě není v poruchovém stavu. 

 Čas rozpojení obvodu, tedy uhašení oblouku by měl být co nejkratší a je tím hlavním co 

ovlivňuje životnost vypínače jako takového, neboť čím déle hoří oblouk a obvod je spojen, tím k 

většímu namáhání a logicky i poškození celého vypínače dochází. Vypínací čas je pak dán rychlostí 

pohonu, zhášecí schopností prostředí komory kontaktů vypínače a stavem opalovacích kontaktů. 

 Toto kritérium by opět mělo být měřeno za pomocí relativního času, avšak zde, zvláště 

protože se jedná o vypínání poruchových stavů, měly by být zvažovány výrazně přísněji než časy 

zapínací, podle běžných údajů výrobců by se mělo jednat řádově o desítky milisekund. [13] 

2.2.4 Rozbor nesoučasnosti sepnutí/rozepnutí kontaktů vypínače 

 Toto kritérium je hodnotící především u vypínání třífázových zkratů v síti, protože při 

vypínání zkratů jednofázových vypíná pouze jeden pól vypínače a proto není nutno nesoučasnost 

řešit. V případe zkratů dvoufázových se vypínají všechny tři fáze jelikož jedna fáze zbývající není 

schopna udržet stabilitu sítě. 

 Jak již název kritéria napovídá, jedná se o porovnání časového zpoždění, které mají hlavní 

kontakty jednotlivých fází mezi sebou. Jestliže se tento rozptyl výrazně zvýší, vypínač není schopen 

efektivně vypínat třífázový obvod a navíc může dojít i k jeho poškození, relativně i malý rozptyl může 

značit problémy s pohonem a tím i zásadně ovlivnit spolehlivost vypínače jako celku, protože jestliže 

je tady šance, že je pohon poškozen, pak je také velké riziko nevypnutí v případě potřeby. 

 Nesoučasnost by měla být hodnocena v řádech jednotek milisekund a to mezi všemi 

jednotlivými dvojicemi pólů vypínače. [13] 
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Obr. 2.5 -> Schématické zobrazení střadačového pohonu vypínače 

2.3 Bližší rozbor specifických vlastností máloolejových vypínačů 
 V této podkapitole se budeme zabývat specifickými vlastnostmi máloolejových vypínačů a 

vlivu jejich konstrukce a zhášecího média na celkovou spolehlivost vypínače jako celku. Zásadní faktor 

u tohoto vypínače hraje právě minerální olej, který zde působí jako zhášecí médium. Minerální olej 

se u těchto vypínačů nachází pouze ve zhášecí komoře, proto se nazývají máloolejovými.  

 Pro ujasnění systému jako takového si ještě uděláme malou odbočku k tomu jak takový 

máloolejový vypínač funguje. Hlavním rozdílem oproti klasickým kotlovým vypínačům je fakt, že 

namísto olejem je izolace mezi kontakty a vnější stěnou vypínače zajištěna tuhými izolačními 

látkami. Hlavní zhášecí metodou je fakt, že při průchodu oblouku olejem se ten zplyňuje a vytváří tak 

zvýšení tlaku v komoře samotné, při průchodu nulou pak oblouk uhasne a vzniklé páry a zbytkový olej 

rychle obnoví pevnost prostředí (deionizují dráhu oblouku) a tím zabrání jeho opětovnému zapálení. 

[15] 

2.3.1 Vlastnosti minerálního oleje pro vypínače 

 Nejprve by asi bylo vhodné ve zkratce si objasnit co vlastně chápeme pod pojmem minerální 

olej a jaký konkrétní typ se využívá u vypínačů. Minerální olej jako takový se získává destilačními 

procesy z ropy. Následně jsou tyto oleje rafinovány, aby byly odstraněny nežádoucí látky obsahující 

kyslík. Sekundární nečistoty jsou pak filtrovány dalšími aktivními látkami. Po chemické stránce je pak 

takto upravený olej poměrně složitou směsí uhlovodíků a jeho samotná kvalita se přímo odvíjí od 

kvality surové ropy. 
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 Další vlastnosti oleje, kupříkladu jeho viskozita jsou pak způsobeny přebytkem parafinických, 

nebo benzenových směsí. Jelikož úkolem oleje ve vypínačích je především co nejkvalitnější a 

nejrychlejší zhášení oblouku, je nutné přihlédnout právě k tomuto faktu a jako hlavní faktor vzít v 

úvahu především bod vzplanutí oleje a pak také musíme brát ohled na obsah aromátů, neboť tyto 

příměsi především ovlivňují tvorbu sazí v oleji a podstatně zhoršují jeho elektrickou pevnost a 

schopnost deionizovat prostředí. [12; 13] 

2.3.2 Saze, jejich vznik a působení na kvalitu oleje 

 Saze jsou vedlejší produkty hoření oblouku, jedná se vlastně o vedlejší produkty 

nedokonalého spalování. Tyto formace uhlíkových zbytků pak zůstávají ve viskózní směsi oleje a díky 

své dobré vodivosti velice nepříznivě ovlivňují elektrickou pevnost oleje. Aby se tomuto předešlo, je 

nutné pravidelně odebírat vzorky oleje a provádět na nich kontrolu jejich elektrické pevnosti a 

koncentrace sazí ve vzorku. 

 Samotný vznik sazí je pak ablativní reakcí přítomného uhlíku za vzniku tzv. fullerenových fází 

uhlíku, kdy některé z těchto vykazují dokonce supravodivost, podobný princip je využíván při výrobě 

moderních nanomateriálů. Jedná se o složitou chemickou reakci, jejíž rozbor by sahal za meze této 

bakalářské práce, proto ho zde zmiňuji pouze okrajově. 

2.3.3 Elektrická pevnost minerálního oleje 

 Elektrická pevnost minerálního oleje je normovaně stanovena jako velikost napětí nutného k 

průrazu 2,5 mm prostoru mezi zkušebními elektrodami. Toto měřítko je všeobecně uznáváno a 

používáno, pevnost oleje jako takového pak závisí samozřejmě na jeho stáří, počáteční kvalitě 

(kvalitě výchozího ropného produktu) a také množství příměsí nebo sazí v něm obsažených. Přestože 

již dnes běžně existují normované přenosné přístroje pro měření pevnosti oleje, vzhledem k 

důležitosti přístroje jako vypínače by měly tyto testy probíhat laboratorně a především při odběru 

vzorku by se měly dodržovat co nejpřísnější postupy, aby se předešlo kontaminaci vzorku vlhkostí či 

nečistotami z okolního prostředí. [11] 

2.4 Bližší rozbor specifických vlastností vypínačů SF6 
 Tato podkapitola je věnována specifikům tlakoplynových zapouzdřených vypínačů, které pro 

zhášení oblouku využívají elektronegativní inertní plyn SF6, díky svým specifickým vlastnostem a 

především díky výrazně vyšší elektrické pevnosti se tento plyn používá čím dál tím častěji a to 

především ve vysokonapěťové technice, kde značně snižuje nároky na prostor i celkovou energii, 

kterou je nutno vynaložit na údržbu, kontrolu a udržování v chodu pro jiné typy přístrojů. Hlavní 

výhodou tohoto typu konstrukce je fakt, že díky vlastnostem tohoto plynu je jak zhášení, tak obnova 

dielektrika mnohem jednodušší a také profil oblouku při protékání stejného proudu je mnohem 

menší než u přístrojů založených na jiném principu. [9] 

2.4.1 Inertní plyn SF6 a jeho vlastnosti 

 SF6 neboli Fluorid sírový je inertní elektronegativní plyn, jehož vlastnosti byly objeveny již na 

začátku dvacátého století, avšak až do padesátých let téhož století nebyla dostupná technologie pro 

průmyslovou výrobu tohoto plynu ve větších množstvích. Základními vlastnostmi plynu jako takového 

jsou při normální pokojové teplotě čirost, nehořlavost, dále je pak bez zápachu a také není jedovatý, 

je však přibližně pětkrát hustší než vzduch při stejné teplotě. 
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 Toliko malá lekce historie, avšak co nás zajímá především je to jakým způsobem plyn působí v 

prostředí kde hoří elektrický oblouk o velké energii a to jak se jeho vlastnosti mění při styku s jinými 

plyny, kapalinami a při prudkých změnách teplot, které ve vypínačích nastávají. 

 Jak již bylo řečeno hlavním důvodem použití plynu SF6 pro vypínače vvn jsou jeho tepelné a 

izolační vlastnosti. Právě tepelná vodivost tohoto plynu úzce souvisí s disociací molekul v tomto 

planu, kdy při teplotách okolo 2000K dochází k velmi prudkému nárůstu tepelné vodivosti, což u 

vzduchu nastává až při teplotě 5000K, díky této vlastnosti právě dochází ke snížení průřezu oblouku a 

tím i ke snížení maximální teploty (oblouk má díky menšímu objemu i menší tepelný obsah). [9; 22] 

 

 Obr. 2.6 -> Diagram závislosti nasycených par SF6 na teplotě 

2.4.2 Rozbor vlivu podílu SF6 ve zhášecí komoře na provozní stav vypínače 

 Podíl plynu SF6 ve zhášecí komoře jako takové není nikdy stoprocentní, neboť i při samotné 

výrobě není možno eliminovat veškeré vlivy prostředí, kupříkladu vlhkost, navíc jak již bylo zmíněno 

výše, při zhášení dochází k rozkladovým jevům v plynu SF6. Právě zde vstupuje na scénu nutnost 

pravidelně kontrolovat poměr plynu SF6 k ostatním obsažným plynům v komoře vypínače. 

Nejčastějším vedlejším produktem je vzdušná vlhkost, kterou je potřeba eliminovat z důvodu 

podstatného snížení elektrické pevnosti plynu v její přítomnosti. 

 Zatímco veškeré vedlejší produkty rozkladu plynu SF6 se eliminují rekombinací v původní 

plyn, nebo je nutné je vyměnit a doplnit nový plyn SF6, vlhkost je možno eliminovat přímo za provozu 

vypínače díky absorbérům, které jsou přímo instalovány do konstrukce vypínače a z plynu pravidelně 

odstraňují vlhkost, avšak nikdy ne s úplnou účinností, tyto filtry je nutné pravidelně měnit a 

samozřejmě i přes jejich přítomnost plyn mírně degraduje. Za normálních okolností by však nemělo 

dojít k průniku dodatečné vlhkosti dovnitř vypínače, pokud není ten jako takový porušen. [9] 

2.4.3 Rosný bod SF6, jeho změny  možné dopady na provozní stav vypínače 

 Rosný bod SF6 je v praktickém pohledu slova smyslu teplotní údaj, kdy při dosažení relativní 

vlhkosti 100% dojde k orosení a nastává kondenzace. Tato vlastnost plynu je závislá přímo na jeho 

chemických vlastnostech. Pak je tedy nutno brát v potaz i objemový obsah vlhkosti v plynu SF6 a 

hmotnostní obsah vlhkosti. Vzhledem k možnosti kondenzace na kontaktech a tím prakticky 

eliminace vypínací schopnosti je nutné tento údaj velmi pečlivě sledovat. 
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2.4.4 Rozklad SF6, jeho vedlejší produkty a možné dopady na provozní stav vypínače 

 Jak již bylo zmíněno, plyn SF6 se při tepelné zátěži rozkládá na různé vedlejší produkty, to jak 

sám o sobě, tak také s přispěním příměsí jako je vlhkost, tedy potažmo H2O. Nicméně i přes velké 

kvality plynu při hoření oblouku ne vždy doje k úplnému vyčištění komory od zplodin a přestože 

množství odpadních látek je tak malé, že se musí měřit v rozměrech ppm, jejich vliv na konečný stav 

prostředí je značný. Řekněme si tedy něco o těch nejvýznamnějších vedlejších produktech, které 

vznikají uvnitř vypínače SF6. 

 Oxid siřičitý (SO2) je hlavním vedlejších produktem ve vypínači, na jeho vzniku se především 

podílí přítomnost vody v podobě vlhkosti, kdy Síra z SF6 reaguje s kyslíkem v době hoření oblouku a 

rekombinuje na tuto sloučeninu. Oxid siřičitý je bezbarvý, páchnoucí a jedovatý plyn, jehož hustota, 

která činí více jak dvojnásobek hustoty vzduchu (je však řidší než SF6) znamená velké nebezpečí při 

jeho úniku, z ekologického hlediska je tento plyn velmi nebezpečný, avšak vzhledem ke stopovým 

množstvím, která ho vznikají v rámci provozu vypínače nemusíme brát tyto chemicko-biologické 

faktory v potaz.  Velmi zásadním problémem u tohoto plynu jsou jeho korozivní účinky, které dokáží 

značně zvýšit přechodové odpory na kontaktech vypínače a tím degradovat jeho schopnost běhu na 

nominálním zatížení. 

 Fluorovodík (HF) je druhým zásadním vedlejším produktem rozkladu plynu SF6 v kombinaci s 

přítomností vlhkosti. Tento opět bezbarvý a jedovatý plyn. Jeho vlastnosti jsou velmi podobné výše 

zmíněnému Oxidu siřičitému, není tak toxický jako on, ale jeho korozivní účinky jsou výrazně větší 

zvláště za přítomnosti i malého množství vlhkosti. Při styku s kondenzátem vody okamžitě vytváří 

Kyselinu fluorovodíkovou, která může způsobit významné zkřehnutí kovových materiálů. [23] 

3.0 Aplikace zvolených kritérií a přidružených vlastností v praxi 
 Toto je závěrečná část práce, ve které se budeme zabývat převážně praktickými aplikacemi 

výše uvedené teorie a jednotlivými měřícími postupy a přístroji k nim používanými. Jak bylo již 

uvedeno, zabývám se především přístroji využívanými v České republice a ani zde tomu nebude jinak. 

Hlavním měřícím přístrojem využívaným v současné době je Megger TM1800, který je možno rozšířit 

prakticky veškerými moduly nutnými k měření všech obecných vlastností vypínačů a bude hlavní 

platformou, kterou se zde budeme zabývat, neboť se jedná o přístroj využívaný plošně na celém 

našem území. 

 

 Obr. 3.1 -> Modulární měřící přístroj TM1800 
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 První důležitou součástí tohoto celku bude stanovení jednotlivých diagnostických kritérií a 

pak následně rozbor jednotlivých měření, jejich metodik, použitým zařízení a metodiky zhodnocování 

výsledků dle kritérií, která budou udána na základě podkapitoly *3.1+. Pro potřeby naší diagnostiky 

jsem zvolil jakési dva "teoretické" vypínače, jejichž vlastnosti jsem získal kombinací různých výrobků 

stejných napěťových a parametrických řad od různých výrobců, tyto vypínače jsou uvažovány se 

střadačovým pružinovým mechanismem, který je k dnešnímu datu jedním z nejvíce využívaných 

pohonných systémů. [10; 13] 

 Prvním takovým vypínačem je máloolejový vypínač, který budeme nazývat MOV_01. Správné 

provozní vlastnosti vypínače pak jsou: 

 Statický odpor........................... < 20mV 

 Čas zapnutí ............................... 110 - 160 ms 

 Čas vypnutí ............................... 40 - 60 ms 

 Nesoučasnost ........................... < 6 ms 

 Pevnost oleje ............................ > 20 kV/2,5 mm 

 Druhým je pak vypínač s komorou SF6, který budeme nazývat SFV_01. Tento vypínač má pak 

správné provozní hodnoty nastaveny takto: 

 Statický odpor........................... < 10 mV 

 Čas zapnutí ............................... < 80 ms 

 Čas vypnutí ............................... < 40 ms 

 Nesoučasnost ........................... < 5 ms 

 Podíl SF6 ................................... > 98 % 

 Rosný bod SF6 .......................... <-30 °C 

 Rozkladné produkty SF6 ........... < 10 ppm 

3.1 Definice praktických zhodnocení provozních stavů 
 Jak již bylo zmíněno v první části, kde jsme prováděli analytiku metodik technické diagnostiky, 

prvním krokem k úspěšné diagnostice zařízení je určení si jednotlivých kritérií a limitních stavů, které 

mohou naznačovat poruchové stavy, nebo sníženou schopnost zařízení (v tomto případě sníženou 

vypínací a jmenovitou schopnost vypínače). Na několika dalších řádcích si tedy zkusíme takovéto 

kritéria stanovit a vytvořit z nich systém měřících kritérií. 

 Přestože jsou přesně stanoveny jmenovité hodnoty jednotlivých vypínačů, žádný výrobce 

není schopen dodat dostatečně přesná data, aby bylo možno provádět exaktní analytiku vypínače 

jako takového a proto je nutné vždy hodnoty jednotlivých vypínačů brát jako empirické shrnutí 

zkušeností s jejich provozem a jejich technickými vlastnostmi a výsledné řešení je pak rozhodnutím 

zkušeného technika, který podle svých zkušeností zhodnotí stav přístroje a buď doporučí jeho 

výměnu, nebo určí podmínky při nichž se může vypínač dále provozovat. 

3.1.1 Kritérium závažnosti 

 První ze tří kritérií, která budou posuzovat jednotlivé měřené hodnoty a stanovovat zda jsou 

či nejsou v normě běžného provozu vypínače. Toto kritérium bude jasně vyjadřovat stav přístroje a to 

za pomocí číselného a slovního hodnocení situace. Podle tohoto kritéria je pak možno zhodnotit v 
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jakém provozním stavu vypínač je a zda je vůbec nutné podniknout nějaké kroky, nebo zda je vypínač 

provozně v pořádku. 

 Toto kritérium je tedy nutno nějakým způsobem ustavit, s ohledem na průmyslové standardy 

a základní pojmy barevného značení, jsem se rozhodl k následujícímu označení: 

Stupeň závažnosti Slovní popis Barevné označení 

I. Bez nálezu  

II. Zhoršený stav  

III. Vážná závada  

IV. Havarijní stav  

 

3.1.2 Kritérium údržby 

 Toto kritérium určuje na základě kritéria závažnosti a zjištěných hodnot nutnost zásahu nebo 

údržby na vypínači. Zásahem se pak rozumí technicky odborná akce, která znamená buď výměnu 

vypínače jako celku, nebo výměnu či opravu důležité části porouchaného vypínače. Údržbou se 

rozumí pravidelná technická kontrola a běžná údržba vypínače, jako je třeba výměna plynu nebo 

oleje, promazání mechanických částí a drobné opravy pláště vypínače. Z pohledu barevného a 

slovního označení jsem pak určil jako: 

Nutnost Slovní popis Barevné označení 

I. Pouze běžná údržba  

II. Oprava při nejbližší servisní kontrole  

III. Oprava nutná při nejbližší provozní možnosti  

IV. Nutnost okamžitého zásahu  

 

3.1.3 Kritérium provozu 

 Toto kritérium ukazuje za jakých podmínek je možno vypínač provozovat, je jasné, že při 

minoritní poruše není vždy nutné vypínač okamžitě vyřadit či vyměnit, nebo to nedovolují provozní 

podmínky, pak je nutné zatížení vypínače omezit, nebo jinak upravit jeho provozní režim, než je 

možný, či doporučený servisní zásah. Podle barevného standardu jsem vytvořil toto měřítko[]: 

Stupeň omezení Slovní doporučení Barevné označení 

I. Provoz bez omezení  

II. Maximální trvalé zatížení 75% In  

III. Provoz pouze v případě potřeby maximálně 50% In  

IV. Pouze po individuálním posouzení, neprovozovat  

 

3.2 Praktické postupy měření společných parametrů vypínačů vvn 
 V této části se dozvíme jak by se mělo postupovat při měření pomocí přístroje Megger 

TM1800 a jeho integrovaným a vestavných modulů, případně přípojných sond a dalšího zařízení pro 

obecnou diagnostiku vypínačů. Společné parametry jsou stejné pro všechny typy vypínačů, ale jejich 

hodnoty se mohou lišit typ od typu a model od modelu, navíc s novými generacemi vypínačů se 

mohou výrazně měnit, avšak z obecného pohledu zde budeme hodnotit dva výše zmíněné "obecné 

vypínače" MOV_01 a SFV_01. 
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3.2.1 Měření funkční doby spínacích operací 

 Toto měření se provádí pomocí aplikace přídavného modulu Timing M/R, který je speciálně 

uzpůsoben pro měření časových aplikací a vlastností vypínače. Nejdůležitějším předpokladem tohoto 

měření je dosažení co nejvyšší citlivosti ve velmi nízkých napěťových úrovních a schopnost udržovat 

vysokou vzorkovací frekvenci. Běžné hodnoty měření jsou pak na úrovni až 15 μV a vzorkovací 

frekvence až do 40 kHz. 

 Měření se pak provádí při vypínacím i zapínacím režimu a je kontrolován čas za který dojde k 

rozpojení obvodu, či sepnutí obvodu do vodivého stavu. Je vcelku jasné, že doba sepnutí bude 

výrazně delší z důvodu pohonného systému, z většinové části se dnes používají vypínače se 

střadačovým pružinovým ústrojím, kde jediný pohon zároveň jak natahuje pružinové mechanismy 

jednotlivých kontaktů a tím je připravuje na vypínací akci, tak i zároveň spíná kontakty jako takové. 

Hlavní devízou tohoto systému je vysoká spolehlivost a snadná údržba (i přes nutnost mazání a 

možnost ztráty mechanické charakteristiky). [10; 13] 

 Aby bylo vůbec možné výsledky vyhodnotit, je nejprve nutné uvědomit si souvislosti 

vlastností pohonného mechanismu a možných nastalých poruchových stavů, či zpoždění kontaktů. 

Hlavním konstrukčním prvkem jsou tedy pružiny, respektive dvě sady pružin, jedna zapínací a druhá 

vypínací. U běžného vypínače, který musí mít schopnost opětovného zapnutí, dochází při sepnutí k 

natažení obou pružin a proto jsou obě připraveny k okamžité funkci, což značí, že vypínač v zapnutém 

stavu a běžící za normálních okolností je schopen provést cyklus Vypnutí - Zapnutí - Vypnutí bez 

nutnosti dodatečného zásahu napínacího pohonu. Na základě těchto kritérií je pak možné provést 

celkové vyhodnocení vlastností vypínače s ohledem na jeho typ a poruchový stav: 

MOV_01 

Vypnutí 
[ms] 

Zapnutí 
[ms] 

Stav 
Kritérium 
závažnosti 

Kritérium 
údržby 

Kritérium 
provozu 

40 - 60 110 - 160 I.    

60 - 70 160 - 170 II.    

70 - 250 170 - 500 III.    

> 250 > 500 IV.    

SFV_01 

Vypnutí 
[ms] 

Zapnutí 
[ms] 

Stav 
Kritérium 
závažnosti 

Kritérium 
údržby 

Kritérium 
provozu 

< 40 < 80 I.    

40 - 43 80 - 93 II.    

43 - 48 93 - 98 III.    

> 48 > 98 IV.    

 

3.2.2 Kontrola funkce při sníženém ovládacím napětí 

 Jak již název napovídá, jedná se o měření, při němž se zjišťuje do jaké úrovně napětí jsou 

ještě ovládací obvody vypínače schopny reagovat na příchozí podnět k vypnutí/zapnutí či jiné funkci 

vypínače, pokud je citlivost přístroje příliš velká, může to značit problémy v jednotlivých obvodových 

celcích, nebo problémy přívodního kabelu, který může být poškozen. Zjištěné poškození jakéhokoli 

ovládacího celku je nutné okamžitě napravit, nejlépe výměnou poškozeného zařízení, kdy na konci 
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údržby je nutné provést tento test znova, pro zjištění zda bylo oprava úspěšná a hodnoty citlivosti 

jsou v nominálních hranicích. 

3.2.3 Dynamický odpor hlavního kontaktu vypínače 

 Měření dynamického odporu je zcela zásadní částí měření vlastností vypínače v praxi. Každá 

součást totiž degraduje s časem, po který je provozována, toto se nevyhýbá ani kontaktům vypínače. 

Běžným provozem a především pak vypínáním zkratových proudů dochází k degeneraci povrchu 

kontaktů ať již extenzivním působením tepelných vlivů, nebo elektrochemickými změnami ve 

struktuře materiálu. Špatný stav kontaktů pak vede k nespolehlivosti vypínače a díky němu se také 

zvyšuje přechodový odpor vypínače, což společně v kombinaci s nadměrným ohřevem kontaktů, 

může vést až k explozi vypínače.  

 Základem přesného měření a jeho správné interpretace je nutnost vysokého testovacího 

proudu v kombinaci s vysokou rozlišovací schopností měřícího přístroje. Samotné měření se provádí v 

průběhu několika cyklů zapnutí/vypnutí a jeho hlavním účelem, krom zjištění stupně degradace 

kontaktů, je také bezmontážní zjištění délky opalovacího kontaktu. Výsledkem měření je pak odhad 

toho zda a kdy bude nutné provést montážní údržbu vypínače s nutností vyměnit opalovací, či hlavní 

kontakty. [20; 6; 21] 

3.2.4 Proud pohonu a jeho měření 

 Měření proudu pohonu se provádí cyklicky jako preventivní opatření na zjištění možných 

chyb, či zkratů, které by mohly v budoucnu nastat u daného pohonného mechanismu. Proud pohonu 

jasně indikuje stav v jakém je celý pohonný mechanismus a zajišťuje tak zavčasné varování pro 

jakýkoli možný problém, který by se v budoucnu mohl vyskytnout v tomto obvodu. Měření se provádí 

na základě ohmova zákona, kdy maximální proud cívky je vždy roven podílu jejího napětí a rezistivity. 

 

 Obr. 3.2 -> Výsledný průběh měření proudu pohonu 
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3.2.5 Úbytek napětí hlavní proudové dráhy 

 Toto měření se provádí za účelem zjištění úbytku napětí na celkové proudové dráze pólu, kdy 

tento je přímoúměrný k odporu celkové dráhy (někdy bývá nazýván statickým odporem vypínače). 

Měření je pak nutno provádět na vypínači v sepnutém stavu a zajistit jeho jednostranné odzemnění. 

Dnešní měřící přístroje jako již výše zmíněný TM1800 mají možnost měřit v zapojení "DualGround", 

tedy "DvojitáZem" a tím obejít několik nebezpečných kroků, které je nutné provést při odzemňování. 

Přímo u přístroje TM1800 je k tomuto určen modul DCM. [10; 13; ] 

 

Obr. 3.3 -> Metody zapojení přístroje při měření úbytku napětí hlavní proudové dráhy 

 

 Obr. 3.4 -> Zemnící modul používaný při měření metodou "DualGround" 

 Úbytek napětí na hlavní proudové dráze pak jasně vypovídá o stavu hlavních kontaktů a jejich 

schopnosti efektivně přenášet jmenovité proudy, pokud úbytek naroste, je nebezpečí vzniku 
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tepelného namáhání a tím ještě rychlejší degradace kontaktních ploch, která může přejít až v ničivé 

explozivní důsledky při vyšším zatížení. Pro toto měření je opět nutné stanovit jednotlivá kritéria: 

MOV_01 

∆U[mV] Stav 
Kritérium 
závažnosti 

Kritérium 
údržby 

Kritérium 
provozu 

< 20 I.    

20 - 35 II.    

35 - 45 III.    

> 45 IV.    

SFV_01 

∆U[mV] Stav 
Kritérium 
závažnosti 

Kritérium 
údržby 

Kritérium 
provozu 

< 10 I.    

10 - 15 II.    

15 - 19 III.    

> 19 IV.    

 

3.2.6 Měření vibrací 

 Měření vibrací je neinvazivní metoda zjišťování stavu vypínače jako celku, respektive 

vzájemných interakcí jeho pohyblivých částí. Častým problémem bývají styčné či kluzné plochy, různé 

mechanické spoje aj. Při měření vibrací se využívá moderních akcelerometrů (mikrofonů), které 

zachycují i velmi malé otřesy na základě piezoelektrického jevu. 

 

 Obr. 3.5 -> Sada měřících akcelerometrů pro měření vibrací 
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 Měření jako takové je možno snadno provádět i za běžného provozu vypínače, jediné co je 

nutné je to, aby vypínač prošel cyklem zapnutí/vypnutí. Samotné sondy akcelerometru nemusí být 

složitě montovány, ale mohou se pouze jednoduše připevnit na kostru vypínače. Získaná data se pak 

porovnávají s výsledky dat z minulých měření a je tak možné snadno odhalit výraznější odchylky od 

normálního stavu. Společně s daty o stavu pohonu a kontaktů je toto měření silným analytickým 

nástrojem pro určení poruch či odchylek u jednotlivých systémů vypínače. [8; 10; 19] 

 

Obr. 3.6 -> Výsledný výstup měření vibrací se zdůrazněním délky opalovacího kontaktu 

3.2.7 Odpor a izolační stav ovládacích obvodů 

 Toto měření se provádí při odpojeném ovládacím napětí, jednotlivé části ovládacího obvodu 

jsou proměřovány a napojeny na napětí, zatímco je kontrolována možnost zkratu či uzemnění 

ovládacích částí. Měření jako takové je velmi jednoduché, ale dokáže odhalit možné nedokonalosti v 

izolaci jednotlivých řídících obvodů a tím umožňuje jejich opravu či výměnu, aniž by došlo k ohrožení 

akceschopnosti vypínače. [7] 

 3.2.8 Kontrola funkce nesouhlasu pólů (u samostatných pohonů pólů) 

 Některé typy vypínačů mají samostatné pohonné jednotky pro každý svůj pól, pokud je tedy 

takový vypínač provozován, je nutné pravidelně provádět toto měření, kdy jsou řídící obvody 

vypínače napájeny ovládacím napětím. V zásadě se toto měření pak dělí na dvě samostatné, avšak 

související operace: 

1. vypínač vypnutý -> pokud je to technicky proveditelné, zapneme pól 

vypínače ručně, pokud jsou ostatní dva póly vypnuté, pak musí být ručně zapnutá 

fáze vypnuta v čase nastaveném na ovládacím relé 
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2. vypínač zapnutý -> v tomto případě je nutné jeden pól vypnout a pak 

sledovat zda ostatní dva póly zareagují v dostatečném čase a také rozepnou své 

kontakty 

3.2.9 Kontrola blokování a signalizace vypínače 

 Kromě svých základních vypínacích a zapínacích funkcí musí být vypínač vybaven i různými 

blokovacími mechanismy a systémy, které zabrání zapnutí či vypnutí ve chvílích, kdy by to mohlo 

ohrozit síť, rozvodnu, vypínač samotný, nebo zapříčinit jiné potíže. Z tohoto důvodu je nutné 

provádět pravidelné kontroly blokovacích funkcí vypínače. 

 Samotné měření probíhá za pomoci napojení ovládacích obvodů vypínače na testovací 

zařízení a následného vysílání blokovacích signálů, reakce na signály je odzkoušena pokusem o 

sepnutí či rozepnutí kontaktů. Typickým příkladem je pak pístový blokovací mechanismus u vypínačů 

SF6, který hlídá tlak plynu v komoře, pokud poklesne pod kritickou mez, blokování automaticky 

zajistí, aby vypínač nemohl rozepnout kontakty, protože by snížený tlak plynu mohl způsobit trvalé 

hoření oblouku, kde i jmenovité hodnoty proudu mohou po delším působení vytvořit nedozírné 

škody na vypínači samotném. Druhým příkladem je kupříkladu blokování souslednosti, respektive 

toho, aby pokud je kupříkladu rozepnut odpojovač, spínací funkce vypínače musí být blokována, aby 

nedošlo ke zničení odpojovače při zpětném zapínání. 

 Neodmyslitelnou součástí dnešních rozvoden, především pak těch zapouzdřených v plynu SF6 

je ovládání veškerých činností na dálku, nemusí se jednat pouze o ovládání z velínu, který stojí jen 

několik metrů vedle samotného vypínače, ale také o ovládání na velké vzdálenosti. V rámci tohoto je 

nutné velmi pečlivě provádět kontroly signalizace vypínače. Tyto kontroly se provádí v rámci měření 

blokovacích mechanismů a jejich účelem je ověřit zda vypínač signalizuje správné stavy a podává 

přesné informace o svém vlastním stavu zpět na ovládací stanoviště. 

3.3 Měření vlastností máloolejových vypínačů 
 Dříve probíhaly měření vlastností oleje laboratorně, což se stále provádí pro posouzení 

celkové kvality oleje, avšak na kontrolu elektrické pevnosti se již úspěšně využívá přenosných 

měřících přístrojů, které jsou přímo konstruovány pro normalizované měření pevnosti oleje a které 

dokáží dodat dostatečný výkon k provedení testu pevnosti na jiskřišti. Jako nejpoužívanějšího 

zástupce této řady přístrojů můžeme považovat BAUR DPA 75 C. 

 

Obr. 3.7 -> BAUR DPA měřící přístroj 
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3.3.1 Metodika odběru vzorku minerálního oleje a měření jeho pevnosti v terénu 

 Aby byl odběr oleje z vypínače dostatečně věrohodný, je nutné zabránit kontaminaci vzorku a 

to jak nečistotami z okolí, tak i vzdušnou vlhkostí, která způsobuje největší degradaci vzorku. Nejprve 

bychom si ale měli objasnit proč se vlastně toto měření provádí a pochopitelně jakým způsobem se 

mění vlastnosti oleje. Minerální olej s časem především stárne a tím se mění jeho elektrická pevnost 

a další chemické vlastnosti, navíc při zhášecích cyklech v oleji vznikají zplodiny a saze. Hlavním 

problémem oleje pak zůstává jeho schopnost absorbovat vlhkost. 

 Měření elektrické pevnosti minerálního oleje není exaktní měření fyzikálních vlastností oleje, 

ale naopak se jedná o čistě empirickou metodiku, která poukazuje na stav oleje jako celku a to včetně 

nečistot, vlhkosti a stavu akumulace částic z hoření oblouku. Tento faktor pak ukazuje jaká je nutnost 

vysoušení či filtrace. Při tomto měření je nutné postupovat podle stanovených norem, aby byla 

výsledná měření referenčně v pořádku. V případě přístroje BAUR DPA 75 C se jedná o nádobku o 

konstantním objemu 400 ml a hřibovité stavitelné elektrody, kdy standardní rozvor elektrod činí 2,5 

mm. Měření se provádí pro šest jednotlivých přeskoků, mezi kterými musí být ustalovací přestávka 

alespoň 2-5 minut podle používané normy. Jako výsledná hodnota se pak uvažuje průměrná hodnota 

průrazného napětí. [11] 

 Ve vztahu průrazného napětí a obsahu nečistot pak můžeme jednotlivé výsledky vyjádřit jako: 

MOV_01 

Olej 
[kV/2,5 mm] 

Stav 
Kritérium 
závažnosti 

Kritérium 
údržby 

Kritérium 
provozu 

> 20 I.    

obsah sazí III.    

< 20 IV.    

 

3.3.2 Způsob zhodnocení kvality oleje 

 Krom měření elektrické pevnosti oleje je také nutné zhodnotit celkový stav oleje, obsah 

příměsí a také obsah plynů v oleji. Tyto měření již není možno provádět operativně na místě a vzorek 

oleje je přepraven do laboratoře, kde se na něm provádí plynová chromatografie pro zjištění obsahu 

příměsných plynů v oleji a pak se také provádí spektrografická laserová analýza celkového obsahu 

nečistot na základě jejich různé odrazivosti. [12] 

 

 Obr. 3.8 -> Spektrometrická stanice používaná při analýze minerálních olejů 
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 Na základě údajů z chromatografie a spektrografie je pak možné snadno určit jakým 

způsobem a zda vůbec je nutné olej upravovat či úplně vyměnit. V takovémto případě má opět hlavní 

slovo zkušený technik, který na základě získaných údajů a empirických zkušeností stanoví 

nejvhodnější postup. 

3.4 Měření vlastností vypínačů SF6 
 Hlavní vlastností vypínače SF6 je oproti všem ostatním právě stav plynu SF6 v jeho zhášecích 

komorách, tedy lépe řečeno jeho tlak, rosný bod, celkový podíl na obsahu komory vypínače a pak 

také podíl rozkladných produktů SF6 na objemu komory. Původně se tyto hodnoty měřily 

samostatnými přístroji, dnes již však technologie pokročila natolik, že bylo možno všechna tato 

měření přenést do jediného kufříkového měřícího přístroje DILO R303. 

3.4.1 Funkční kontrola blokování SF6 

 Jedním z největších neduhů vypínačů plněných SF6 je nutnost udržovat neustále tlak vyšší než 

atmosférický, pokud tlak poklesne pod určitou mez, vypínač již není schopen vypnout oblouk a proto 

v takovémto stavu nesmí být uveden do provozu jeho mechanismus. Samotné blokování je 

provedeno velmi jednoduše, jako sada kontaktů připojených na pístu, pokud tlak SF6 poklesne, píst 

změní polohu a rozpojí kontakty, tím zablokuje pohon vypínače a zabrání chybovému zapnutí či 

vypnutí vypínače, dokud není problém odstraněn. [22] 

 

 Obr. 3.9 -> Schéma blokovacího zařízení pro tlak SF6 

 Samotná kontrola se provádí při snižování tlaku SF6 v komoře a kontroluje se při jakém tlaku 

proti normálovému dojde k zablokování vypínače. Pokud není citlivost dostatečná, je nutné vypínač 
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odstavit a neprovozovat ho až do nejbližšího možného servisního zásahu a výměny blokovacího 

mechanismu, protože pokus o provozování vypínače bez ochrany proti poklesu tlaku může vyústit v 

závažné poškození vypínače a v případě vypínání zkratových proudů i k jeho explozi. 

 

Obr. 3.10 -> Křivka plnění plynu SF6 

3.4.2 Měření kvality SF6 

 Kvalita SF6 se měří speciálními přístroji, jako kupříkladu výše jmenovaným přístrojem DILO. 

Prvním kritériem kvality plynu SF6 je jeho poměr na celkový objem komory vypínače, tento údaj se 

udává v procentech a jasně vystihuje schopnost vypínače přerušovat oblouk, pokud koncentrace 

poklesne pod 97% je toto považováno za havarijní stav a na vypínači musí být provedena okamžitá 

údržba, respektive výměna plynu. Samotné měření probíhá průtokovou kapalinovou metodou, kdy je 

elektrochemicky určován poměr SF6 na celkovém objemu průtoku. 

 Druhou částí měření je pak kontrola vlhkosti obsažené v plynu a také jeho rosný bod. Jak již 

bylo vysvětleno dříve, tyto dva parametry mají zcela zásadní vliv na provozní vlastnosti vypínače a 

musí jim být věnována zásadní pozornost. Tyto měření se provádějí průtokovou sondou a jsou 

součástí jednotné měření kvality SF6 

 Další částí měření je kontrola rozkladových produktů SF6, tedy SO2 a HF, tyto se měří 

speciálním senzorem, který se většinou ponechává přímo ve vypínači, aby poskytoval průběžné 

informace o stavu vedlejších produktů SF6. [13; 22] 
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4.0 Závěr a zhodnocení 
 V této práci jsem se zabýval teoretickou analýzou možných metodik technické diagnostiky 

vypínačů vvn. Po pečlivém rozboru pojmu technická diagnostika jsem dospěl k několika zásadním 

bodům, které je nutno dodržet abychom mohli správně zhodnotit technický stav vypínače. Ty je pak 

nutno ještě dále rozdělit na obecné vlastnosti vypínačů jako takových a pak samozřejmě na specifické 

vlastnosti dané podle jednotlivých typů vypínačů. V této práci jsem si za zkoumané případy zvolil 

máloolejové vypínače a tlakoplynové vypínače plněné plynem SF6. 

 Obecnými vlastnostmi rozumíme především: 

 Statický odpor proudové dráhy vypínače 

 Časy vypnutí a zapnutí 

 Nesoučasnosti operací jednotlivých pólů vypínače 

 V praktické části bylo nutné již přistoupit k problematice praktičtěji, respektive jsem vyhledal 

dostupné měřící přístroje a po konzultaci se zástupci různých energetických společností působících na 

území České republiky jsem vybral několik zástupců měřících přístrojů, které jsou používány přímo v 

praxi, přičemž dalším rozborem k nim dostupných materiálů a datasheetů bylo potom možné sestavit 

žebříček jednotlivých operací, které se při měření v praxi využívají. 

 Při vypracovávání práce jsem si uvědomil také jednu ze zásadních problematik, které se 

mohou v tomto oboru diagnostiky vyskytovat, především se jedná o fakt, že měřený přístroj je nutné 

při jakékoli manipulaci odpojit od zbytku sítě a izolovat jej od rozvodného systému, což zpomaluje 

postup prací. Cílem nejideálnější metodiky technické diagnostiky by mělo být měření parametrů 

přístroje, který může být stále napojen a provádět svou funkci bez nutnosti jej z ní vyřazovat, bohužel 

to není při nynějším stupni technického vývoje možné. 

 Druhým zásadním problémem je spolehlivost takovýchto měření, protože ty se provádějí při 

mnohem nižších proudových hladinách než jsou jmenovité a  z laboratorních výsledků je patrné, že 

měření při takovýchto hodnotách může být výrazně zavádějící a hodnoty nejsou vždy odpovídající 

pravdivým, které nastávají při jmenovitém zatížení. Břímě odpovědnosti za měření a správné 

zhodnocení vlastností vypínačů tak i nadále spočívá na ramenou empirických znalostí obsluhy a 

techniků, kteří měření provádějí, proto nelze tvrdit, že by se v tomto případě jednalo o exaktní 

měření, protože neprobíhá při ideálních podmínkách. Toto by mohlo také vysvětlovat, že prakticky 

každý vypínač má své vlastní charakteristické hodnoty a je nutné vždy měření porovnávat s měřeními 

předchozími nežli s tabulkovými hodnotami. 

 Závěrem bych chtěl poděkovat panu Aleši Veverkovi za skvělý přístup a pomoc při 

vypracování některých problematik a také Ing. Zděňku Hytkovi za příkladné vedení práce a užitečné 

náhledy do problematiky. 
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