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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá rozborem provozních manipulací ve vývodovém poli rozvodny  

a zohledňuje konfiguraci jeho přístrojového vybavení při následné konfiguraci logiky pro 

ovládání přístrojů v terminálu vývodového pole. Dále se tato práce zabývá spínacími zařízeními 

VN, jejich vlastnostmi a rozdělením, jejich vybavením mechanismy a pohony včetně způsobu 

jejich ovládání. Dále je práce zaměřena na konfiguraci logiky pomoci booleovských funkcí pro 

ovládání přístrojů terminálu vývodového pole v prostředí programu CAP 505 a její následné 

testování na terminálu REF 543 od firmy ABB. Cílem práce je teoretický rozbor ovládání  

a provozních manipulací v rozvodně VN, následné vytvoření a zápis blokovacích podmínek  

a s jejich vyuţitím vytvoření funkční konfigurace terminálu vývodového pole rozvodny a její 

testování na demonstračním panelu osazeném terminálem REF 543 a dalším přístrojovým 

vybavením, které simuluje kompletní rozváděč VN. V tovární konfiguraci je simulace prováděna 

pomocí modulu LOGO! od firmy Siemens. Naším dalším cílem proto je navrhnou a následně 

provést zapojení terminálu vývodového pole tak, aby ovládací i signalizační prvky panelu byly 

přímo propojeny se vstupy a výstupy terminálu REF 543 a umoţňovaly tak jeho ovládáni  

a kontrolu provozních stavů. Hlavním cílem práce je zpracovat podrobný popis vytvoření funkční 

konfigurace a následného nastavení terminálu REF 543 pro testování blokovacích podmínek. 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  terminál vývodového pole REF 543;  CAP 505; ABB; provozní 

manipulace; blokovací podmínky; spínací přístroje VN; Booleova 

algebra;  testovací model; zemnič; výkonový vypínač; odpojovač; 

rozváděč VN;  zapínání spínacích přístrojů; vypínání spínacích 

přístrojů; 
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ABSTRACT 

This work occupies itself with an analysis of operational manipulations in the feeder terminal 

of the distribution system and it considers the configuration of its apparatus equipment with the 

following configuration of the logical operations for controlling the apparatus in the feeder 

terminal. Further, this work occupies itself with switching high voltage equipment, their qualities 

and distribution, with their electrically driven mechanism, including the method of their control. 

Moreover, the work is aimed at the configuration of the logical operation with the aid of the 

Boole functions for controlling the feeder terminal apparatus within the CAP 505 software, and at 

its following testing on the REF 543 terminal from the ABB Company. The aim of the work is 

theoretical analysis of controlling and operational manipulations in a high voltage distribution 

system, the following creation and registration of the blocking conditions as well as with their use 

to create a functional configuration of the feeder terminal of the distribution system and its testing 

on the demonstration panel which is set with the REF 543 terminal and with further apparatus 

equipment that simulates the complete high voltage distributor. In the factory configuration the 

simulation is carried out by the LOGO! module from the Siemens Company. Therefore, our 

further aim is to design and subsequently to connect the feeder terminal so that the controlling 

and signaling panel elements could be connected directly to inputs and outputs of REF 543 

terminal and could so enable its controlling and checking of the operation conditions. The main 

aim of the work is to elaborate a detailed description of the functional configuration creation as 

well as the following REF 543 terminal adjustment for testing the blocking conditions. 

 

 

 

KEY WORDS:  feeder terminal REF 543; CAP 505; ABB; analysis of operational 

manipulations; block conditions; HV switchgear; Boolean algebra; 

testing model;  earth conductor; circuit breaker; disconnecter; 

switching on switchgear;  switching off switchgear; 
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1 ROZVÁDĚČE VN 
 

V současné době se vyuţívají zejména skříňové rozváděče VN, které se vyvinuly 

z kobkových zařízení VN, tak aby bylo zajištěno zmenšení vyuţité plochy a lepší ochrana 

obsluhy proti nebezpečnému dotyku. Tato ochrana je provedena kovově uzemněných krytem. 

Zároveň je dosaţeno meších rozměrů. K ovládání, kontrole, a ochraně se v těchto skříňových 

rozváděčích VN se s výhodou vyuţívá terminálu vývodového pole REF 543.  

Podle [7] jsou rozváděče zařízení, pro které je prioritou bezpečný a nepřerušovaný rozvod 

elektrické energie. Tato zařízení musí splňovat několik základních kritérií pro svůj provoz:  

a) vysokou spolehlivost   

b) bezpečnost, pohodlnost obsluhy 

c) malou prostorovou náročnost (kompaktnost) 

d) variabilitu připojení přípojnic  

e) nezávislost na okolním prostředí 

f) poţadavky na údrţbu,  

 

Rozváděče vn se vyrábějí podle jejich plánovaného vyuţití jako přístroje s izolací oddělující 

ţivou část od ostatních oddílů: 

a) SF6 

b) vzduchově  

c) plynem  

 

Moţnost pouţití je velmi variabilní, základním určovacím prvkem je místo jejich pouţití. 

Jedná-li se o zařízení pro venkovní nebo vnitřní prostory. 

 Jejich pouţití můţe být velmi různorodé a to např.: 

a)  stanice v elektrárnách 

b)  transformovny 

c)  spínací stanice 

d)  hlavní a pomocné rozváděče 

   

Rozváděče vn jsou zpravidla rozdělovány do jednotlivých částí, kde kaţdá má svou 

specifickou funkci. 

Tato kapitola je napsána s vyuţitím firemních materiálů ABB[3]. 

1.1 Oddíly 
Kaţdá rozváděčová jednotka se skládá ze tří silových oddílů a to jsou přístroje, přípojnic 

a přívodu. Kaţdá z těchto jednotek je vybavena pomocným oddílem, kde jsou uloţeny veškeré 

přístroje a kabeláţ. Rozvaděče odolné proti obloukovým zkratům jsou navíc běţně vybaveny 

kanálem zajišťujícím odvod plynů vzniklých při hoření a zhášení elektrického oblouku. 

Jednotlivé oddíly jsou od sebe odděleny kovovými přepáţkami. Tyto přepáţky oddělují ţivé části 

a umoţňují nám udrţovat napětí ostatní funkčních jednotek pod napětím i při otevření oddílu 

hlavního obvodu. Jsou zde elektricky a fyzicky odděleny přístroje, přívody a přípojnice. Toto 

rozdělení je provedeno kovovými přepáţkami např. oddělení kovovými zákryty mezi pracovními 

částmi a otevřeným oddílem. A jejich základní popis je na Obr. 1-1.  
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Obr. 1-1  Oddíly rozváděče [2] 

 

1.2 Oddíl přípojnic 
Hlavní přípojnicový systém, je připojený k horním, pevně upevněným odpojovacím 

kontaktům přístroje. V případě venkovního vedení rozvodného zařízení vvn pouţíváme nejčastěji 

ocelohliníková lana s průřezem větším neţ 350mm
2
, případně trubkové vodiče. U vnitřního 

provedení rozváděče vn vyuţíváme vodiče profilové.   

K provedení přípojnic rozvodných zařízení nn a vn se vyuţívá holých, plochých nebo jiných 

profilů tyčí z elektrovodného hliníku a mědi.  

 Do 2500A je systém tvořen přípojnicemi plochého profilu, pro proudy mezi 3150A  

a 4000A  je pouţito speciálně tvarovaného měděného profilu, kdy jsou přípojnice zpravidla kryty 

izolačním materiálem. Dochází-li k extrémnímu proudovému zatíţení přípojnice, vyuţíváme 

paralelně řazených plochých tyčí, které jsou zpevněny výztuţnými vloţkami. U zařízení nn 

 s výhodou vyuţíváme odstupňovaného průřezu podle skutečného proudu jednotlivých úseků, 

přičemţ zmenšený průřez není jištěn.  

V případě ţe není stanoven poţadavek na nepřerušený provoz při revizích a opravách, 

můţeme vyuţít jednoduchého systému přípojnic do rozváděče vn. Takovéto rozváděče jsou 

pouţívány pouze k napájení spotřebičů třetí kategorie.  

Jednoduchý systém přípojnic lze dělit na podélné sekce spínané podélným spínačem, který je 

spínán v případě výpadku jedné z podélných odboček.  
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Dvojité systémy přípojnic vyuţíváme tehdy, není-li přípustné přerušení dodávky elektrické 

energie ani při revizi nebo poruše. A také tam, kde je nutno rozdělit z následujících důvodů 

provoz odboček do dvou skupin: 

a) rozdělení zdrojů za účelem omezení zkratových proudů. 

b) současné napájení ze dvou současně nespolupracujících zdrojů. 

c) oddělení spotřebičů s kolísavým příkonem od spotřebičů, které vyţadují stálé napětí. 

d) oddělení kabelové sítě od sítě venkovního vedení. 

e) zajištění dodávky důleţitých odběrů i v případě výpadku některého z napáječů.  

 

Příčný spínač je nezbytnou součástí dvojitého systému přípojnic, aby bylo umoţněno 

přepojování odboček z jednoho systému přípojnic na druhý bez přerušení dodávky elektrické 

energie. Odpojovače v sepnutých odbočkách lze vypnout pouze v případě, ţe je sepnut spínač 

přípojnic.  

Podélnými spínači lze dvojité systémy přípojnic dělit na podélné sekce. Toto dělení můţe být 

provedeno odpojovači v přípojnicových systémech mezi sekcemi, nebo podélným spínačem 

s jedním vypínačem. Pokud je dělení zajištěno pouze odpojovači, musí být při podélném spínání 

části přípojnic v beznapěťovém stavu. V případě vybavení spínače výkonovým vypínačem je 

moţno manipulovat s přípojnicemi pod napětím. Pro dlouhodobé, nebo trvalé vypnutí sekcí 

vyuţíváme odpojovače. Dvojitý přípojnicový systém můţeme doplnit i příčným přípojnicovým 

spínačem. Při vyuţití této kombinace je příčné spínání vyuţíváno pouze jako záloţní.  

Trojitý systém přípojnic vyuţíváme v případě, kdy dvojitý systém přípojnic musí být v trvale 

odděleném provozu a pro revizi přípojnic není přípustné ani krátkodobé přerušení dodávky 

elektrické energie, dále tam kde vyţadujeme rozdělení provozu do tří skupin a k omezení velkých 

provozních či zkratových proudů a k oddělení sítí stejného napětí vzhledem ke stupni důleţitosti 

napájení.   

V případě rozvoden s velkým počtem odboček s výhodou vyuţíváme podélného dělení 

systémů přípojnic na sekce, obdobně jako u dvojitého systému přípojnic.  

Pomocné systémy přípojnic vyuţíváme v případech, kdy nelze připustit odstavení odbočky 

po celou dobu revize nebo dobu poruchy. Tento provoz nazýváme náhradním. Takto dosáhneme 

záloţního převedení výkonu této odbočky. Toto náhradní převedení výkonů zajišťuje vypínání, 

chránění, signalizaci a měření v odbočce pomocné přípojnice. Na pomocný přípojnicový systém 

lze zapojit pouze jednu odbočku, protoţe je nutné zajistit chod v normálním i poruchovém stavu, 

proto se pomocný systém přípojnic dimenzuje jako nejsilnější odbočka. V případě, je-li rozvod 

dimenzován tak, ţe se nepočítá se současným provozem všech hlavních systémů přípojnic, je 

připuštěno vyuţít jednoho hlavního systému jako pomocného systému přípojnic. Vypínač se 

potom přemosťuje odpojovačem a funkci pomocného spínače systému přebírá příčný spínač 

přípojnic. 

Pro omezení následků zkratu v rozvodně na minimální počet odboček můţeme zvolit úseky 

přípojnic zapojené do polygonu, ve tvaru od trojúhelníku do osmiúhelníku. Takto řazenému 

přípojnicovému systému říkáme okruţní síť přípojnic. Toto zapojení můţeme provozovat bez 

záloţního vypínače nebo se záloţním vypínačem, jehoţ funkce je obdobou pomocné přípojnice. 

Pro malý počet odboček, maximálně 6, lze pouţít rozvodny zcela bez přípojnicového 

systému, jejichţ schéma je zvláštním případem zapojení okruţného přípojnicového systému.  

Také dva úseky mohou být provedeny jako příčné spojky mezi odbočkami, kde je jedním 

z nejvíce pouţívaných zapojení u stanic vvn a vn spojení do H.  
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1.3 Oddíl kabelového připojení 
Tento úsek přívodu zahrnuje systém odboček pro zapojení silových kabelů na pevné spodní 

odpojovací kontakty přístroje. Materiál pro připojení odbočky je vyroben z elektrovodné mědi. 

Odbočky jsou vytvořeny plochými přípojnicemi, které z důvodu menších stykových odporů, 

respektive větších stykových ploch nám umoţní vyuţití pro celý rozsah proudů a jsou obyčejně 

krytý izolačním materiálem. 

Oddíly odboček v rozvodnách vn jsou členěny do dvou hlavních skupin, kde jedna je určena 

pro hlavní odbočky, které mají za úkol přenášet elektrickou energii od alternátorů 

k transformátorům hlavním, tak i k transformátorům vlastní spotřeby, na vývodové venkovní 

vedení i kabelové vedení. Hlavní odbočky také vedou k motorům a také tlumivkám, 

kondenzátorům, a jiným zařízením.    

Pomocné odbočky ve vn rozvodnách jsou důleţitým zdrojem napájení elektrickou energií 

pro spínače hlavních přípojnic, které mají podélné, příčné a kombinované spínače. Dále jsou 

dodavatelem energie pro spínače pomocných přípojnic, odbočky pro měření napětí, uzemňovače 

a bleskojistky.  

1.4 Oddíl nn části 
Tento prostor je vybaven přístroji, které nám umoţňují provoz rozváděče, zajišťují jeho 

plnou funkčnost, bezpečnou manipulaci a obsluhu. Více se oddílu přístrojů a tedy jednotlivým 

přístrojům věnuji v  kapitole 2 Spínací zařízení VN .   

Vyndání přístrojů (vypínačů, stykačů, podvozků měření) se provádí pomocí jednotného 

jednoúčelového vidlicového stahovacího vozíku.  

Doplnění rozváděče o přístroje, servisní práce v rozváděči i manipulace ovládání je 

obstaráváno servisními vozíky. Servisní vozíky jsou pouţívány ve čtyřech hlavních typech:  

1.4.1 Uzemňovací podvozek bez zapínací schopnosti 

Jedná se o podvozky, které mají stejné funkční vlastnosti jako uzemňovače bez zapínací 

schopnosti. To znamená, ţe nejsou schopny uzemňovat obvody pod napětím a za poruchových 

podmínek. Jejich vyuţití je pro bezpečnost obsluhy, při údrţbě instalace a pro dané postupy 

ovládání v rozváděči. Jejich funkcí je zabezpečení pevného dodatečného uzemnění.  

1.4.2 Uzemňovací podvozek se zapínací schopnosti 

Tyto podvozky konají stejné úkony jako uzemňovače se zapínací schopností. Jejich sloţení 

je buď z vypínačů obsahujících jen horní vývody (uzemnění pro hlavní přípojnice), nebo jen 

spodními vývody (uzemnění silových kabelů). Kontakty, které nemají vývody, jsou spojeny mezi 

sebou měděným pasem a se zemí spojeny pomocí podvozku přístroje. Tyto podvozky si 

ponechávají všechny charakteristiky vypínačů jako např. plnou zapínací a vypínací schopnost 

přístrojů pod napětím za poruchových podmínek.  Jejich vyuţití je při poţadavku velmi účinného 

uzemnění obvodů při poruše. Umoţňují rychle provádět zapínání a vypínání pomocí dálkového 

ovládání. Vyuţití těchto podvozků předpokládá vyndání přístroje z rozváděče (vypínač nebo 

stykač) a jeho následnou náhradu podvozkem. 

Místo pro manipulace s uzemňovacím podvozkem a ovládání uzemňovače je schematicky 

ukázáno na Obr. 1-2.  
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1.4.3 Zkušební podvozek silových kabelů 

Díky tomuto systému podvozku je moţné provést napěťovou zkoušku kabelů bez vstupu do 

jednotky přívodu nebo odpojení kabelů od rozváděče. Pro pouţití těchto podvozků je nutné 

vyndání přístroje z rozváděče. Náhradu provedeme podvozkem, jenţ nám umoţní provést 

zkoušku.  

1.4.4 Odpojovací podvozek  

Tento podvozek umoţňuje přímé odpojení horních a spodních kontaktů rozváděče. Hlavní 

systémy přípojnic jsou propojeny se silovými kabely v přívodních a vývodních jednotkách.  

 

Obr. 1-2  Schematické rozložení oddílů rozváděče vn  [3] 
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2 SPÍNACÍ ZAŘÍZENÍ VN 

2.1 Vlastnosti spínacích zařízení vn 
Podle [5] od vypínačů poţadujeme: 

a) spolehlivé spínání s vyloučením odskakování kontaktů. 

b) uhašení oblouku v přiměřeně krátkém čase. 

c) udrţení dostatečně velké izolační vzdálenosti ve vypnutém stavu. Jestliţe ji vypínač nemůţe 

sám zabezpečit je nutno mu předřadit odpojovač. 

d) bezpečný provoz bez ohroţení okolí a obsluhy. 

e) vyloučení větších přepětí. 

f) schopnost vydrţet bez poškození tepelné a dynamické namáhání účinky zkratových proudů. 

g) vyloučení samovolného vypínání působením zkratového proudu. 

2.1.1 Zkratová odolnost spínacích zařízení 
a) vypínač vn, musí zabezpečit spolehlivé vypnutí zkratu. 

b) vypínač musí spolehlivě vypnout i zkrat v blízkosti napájecího zdroje. 

c) bez revize mají vypínače vypínat 10 zkratů s plným vypínacím proudem a 20 zkratů 

s polovičním vypínacím proudem. 

 

Selhání vypínače můţe být: 

a) tepelné 

b) dielektrické 

c) mechanické 

 

2.2 Přístroje bez oblouku  
Tyto přístroje jsou pro moţnost svého pouţití velmi důleţité, jelikoţ plní ochrannou funkci 

odpojením, uzemněním, nebo zkratováním. Přístroje bez oblouku mají jednoduchou konstrukci, 

jsou mechanicky i elektricky pevné. Přístroje musí v zapnutém stavu vydrţet průchod zkratových 

proudů a poté být ještě provozu schopné, z čehoţ vyplývá, ţe jejich proudové části musí být 

bohatě dimenzovány.  Tyto přístroje se vyrábějí jako jednopólové aţ trojpólové, přičemţ jejich 

upořádání kontaktů bývá obvykle třecí, noţové nebo lamelové, kde pohyblivý kontakt koná 

posuvný, sklápěcí nebo otáčivý pohyb. V některých případech můţe pohyblivý kontakt 

vykonávat i dvojí pohyb. Proudovodné části bývají provedeny z mědi nebo bronzu, někdy mohou 

být plátovány stříbrem. Přístroje určené pro vnitřní pouţití mívají pohyblivé kontakty ve tvaru 

plochých noţů, přístroje pro venkovní pouţití mají pohyblivé kontakty vyrobené z měděných 

trubek. Noţe pro uzemnění jsou vyráběny z oceli. Podpěrky pro proudovodnou dráhu bývají 

vyráběny z porcelánu, epoxidové pryskyřice nebo jiného vhodného plastu. Jsou připevněny 

společně s mechanismem zajištujícím pohyb všech pohyblivých kontaktů umístěny na ocelovém 

rámu. Na Obr. 2-1 vnitřní odpojovač. Nejčastěji pouţívaný bezobloukový přístroj je odpojovač, 

jehoţ funkcí je bezpečné a viditelné rozpojení obvodu tak, aby bylo patrné, v jaké je odpojovač 

poloze. Jeho pracovní polohy jsou pouze dvě, a to zapnuto a vypnuto. V rozpojeném stavu mezi 

kontakty musí být dostatečně velká izolační pevnost, aby při zvýšení napětí na ţivé části 

v důsledku přepětí zůstal odpojovač ve vypnutém stavu. Odpojovač můţe být doplněn 

uzemňovacím noţem, jehoţ pohyb je vázán na pohyb pohyblivého kontaktu, tento přístroj 

nazýváme uzemňovacím odpojovačem. Jak uţ bylo řečeno, odpojovače nemají spínací a vypínací 

schopnost, ale za určitých podmínek mohou spínat malé proudy (jednotky ampér).  
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Při spínání těchto proudů můţe vzniknout oblouk, který hoří téměř přes celou vypínací dráhu 

odpojovače, proto konstrukcí musíme zajistit uhasnutí oblouku před dosaţením koncové polohy  

a ochranu obsluhy proti oblouku (výsuvné odpojovače tento úkon nesmějí konat). 

 

Obr. 2-1 Vnitřní odpojovač[4] 

2.3 Prosté spínače 
Tato skupina díky svému určení představuje nejširší skupinu spínacích přístrojů. Jedná se o 

spínače vn dimenzované na vypnutí jen jmenovitého proudu, nikoli však zkratu. Prosté spínače 

obsahují pouze jednoduché zhášecí přístroje. Jejich funkci mohou zastat výkonové vypínače se 

zmenšenou zhášecí komorou, případně odpojovače s přidanou zhášecí komorou tzv. úsečníky. 

Přístroje, které jsou schopny spínat provozní proudy i stanovené proudy přetíţení, zapínat a po 

určitou dobu přenášet zkratové proudy nazýváme vypínače zátěţe. Jejich konstrukce je obvykle 

provedena se suvným nebo sklápěcím pohybem kontaktů. Jejich mechanismus obsahuje 

volnoběţku. Pokud doplníme vypínač zátěţe omezující pojistkou je moţné tímto způsobem 

získat levnější náhradu výkonového vypínače. Vypínač zátěţe, který ve vypnuté poloze má 

dostatečnou izolační pevnost a je u něj viditelné rozpojení oblouku nazýváme odpínačem, který 

můţe nahrazovat funkci odpojovače. Pro spínání motorů je nutné, aby spínací zřízení vydrţelo 

nejen jmenovité proudy, ale i rozběhové proudy, které bývají aţ desetinásobek jmenovitého 

proudu. Tuto funkci dobře splňují vysokonapěťové stykače nebo takzvané spínače motorů, které 

však nejsou konstruovány pro časté spínání, zato mají větší zkratovou odolnost. U odpínačů 

s výhodou vyuţíváme zhášecí komoru s tuhým hasivem, která nepotřebuje ţádné pomocné 

zařízení.  

Pro spínání v celém rozsahu proudů a to včetně zkratových jsou určeny výkonové spínací 

přístroje, které jsou vybaveny účinným zhášecím zařízením pro hašení elektrického oblouku 

vzniklého při vypínání elektrického obvodu, tím i přerušení toku proudu. Existují různé zhášecí 

principy a provedení zhášecích soustav, přesto je moţno dosáhnout stejných parametrů a proto 

volba závisí na preferenci zadavatele. Všechny vypínače reagují mţikově na impuls spouštěcího 

zařízení, které reaguje na poruchový stav. Kaţdý vypínač má mechanismus k udrţení 

pohyblivého kontaktu v zapnuté poloze proti vůli vypínacího mechanismu, takzvaný zámek. 

K vybavení zámku dochází na popud dálkové elektromagnetické spouště nebo ručně. Tato síla 

musí být malá, a proto můţeme zámky dělit z konstrukčního hlediska na jednoduché, které se 

skládají ze západky nebo prolomených pák. Dále sloţené, které se skládají z několika zámků 

jednoduchých.  Sloţeným zámkům říkáme téţ volnoběţka.  
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2.4 Výkonové vypínací přístroje – vypínače 
 

Tab. 2-1    Výkonové vypínací přístroje [1] 

Zhášecí 
médium 

Převaţující 
způsob 
deionizace 

Původ 

zhášecí 
energie 

Způsob zhášení 

oblouku 

Typ zhášecí 
komory 

Typ vypínače 

Dielektrické 
kapaliny 

radiální výměna 
částic 

vlastní volný oblouk v 

kapalině 

prosté zhášení kapalinový 
s malým 
objemem 
kapaliny mechanická 

výměna 
prostředí 

oblouk v proudu plynů axiální, 
radiální, 
kombinovaná 

SF6 radiální výměna 
částic 

vlastní volný oblouk v SF6 prosté zhášení prosté přístroje 

rotace oblouku 

mechanická 
výměna 
prostředí 

cizí oblouk v podélném 
proudu SF6 

- vypínače s SF6 

vlastní 

vlastní rotace oblouku s 
podélným prouděním 

kombinovaná 

Vakuum difúze - vakuový oblouk prosté 
zhášedlo 
s radiálním 
polem, 

s axiálním 
polem 

vakuové 
vypínače 

Pevná 
plynotvorná 
látka 

mechanická 
výměna 
prostředí 

vlastní oblouk v podélném 
nebo příčném proudu 
plynů 

axiální, 

radiální 

vypínače s 
pevným 
hasivem 
(plynotvorné) 

 

2.4.1 Magnetické vypínače 
Vzhledem k délce vypínacího oblouku je nutno oblouk uměle chladit a hasit. 

Nejjednodušším způsobem je pouţít proudu vzduchu, který je hnán magnetickým polem obdobně 

jako u stykačů. Při vypnutí se začne vypínaný oblouk přesouvat vlastní energií magnetického 

pole do míst s delší dráhou hoření a dále se sám takto urychluje aţ do místa, kde se zapojí do 

obvodu s obloukem cívka s větší indukčností a tedy větším magnetickým polem, neţ má oblouk. 

Cívka oblouk ještě rychleji vyfoukne do místa s delší drahou hoření a následně dojde k přetrţení 

a uhašení oblouku. Tento proces je dále podpořen tvarem zhášecí komory díky, které se oblouk 

natahuje a intenzivně chladí. Ve zhášecí komoře můţe být zařazeno několik zhášecích cívek za 

sebou, přičemţ kaţdá má samostatné ţelezné jádro a póly umístěné tak, aby jimi vytvářené 

magnetické pole vyfukovalo oblouk do oblasti s delší drahou hoření. Nevýhodou magnetických 

vypínačů je, ţe při menších proudech je vytvářené magnetické pole slabé a proto je také doba 

uhašení oblouku delší. Z tohoto důvodu je do obvodu vypínače přidáváno přídavné magnetické 

vyfukování.  

 

2.4.2 Vypínače s SF6 
Starší konstrukce vypínačů s SF6 vyuţívají principy tlakovzdušných vypínačů s dvojtlakou 

soustavou proudění plynu. Vzhledem k fyzikálně chemickým vlastnostem SF6 se nyní pouţívají 

konstrukce jednotlaké soustavy, kde ke kompresi plynu pro proudění dochází aţ v souvislosti 
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s vypínacím procesem, odpadá tedy kompresorové zařízení. Dalším stupněm vývoje jsou SF6 

s jednotlakou soustavou a vlastní zhášecí energií kde se pro vytvoření přetlaku vyuţívá energie 

elektrického oblouku pro vyvolání tepelného rozkladu plynu, anebo rotace oblouku ve stojícím 

plynu. Toto uzpůsobení umoţnilo další sníţení energetických nároků na pohon vypínače. 

Vyuţívaným systémen pro pohony s SF6 je pohon s mechanickým nastřádáním energie, který 

nám umoţňuje nezávislé automatické vybavení na obsluze. Pruţinový pohon svou energii můţe 

nahromadit ručně nebo převodovaným motorem. Fluorid sírový řadíme k nejstabilnějším 

chemickým sloučeninám, je netečný, nehořlavý, nejedovatý plyn se značnými elektronegativními 

vlastnostmi. Jeho izolační vlastnosti jsou dány jeho velkou elektronovou afinitou, čímţ 

rozumíme, ţe velmi obtíţně dochází k nepruţným sráţkám a ionizaci. Velký vliv na elektrickou 

pevnost má také homogennost pole mezi elektrodami. Doba uhašení oblouku ve vypínačích SF6 

je dána velmi malou časovou konstantou, která se pohybuje v řádech mikrosekund. Tímto je dána 

další výhoda a to, ţe vypínače SF6 mají menší citlivost vůči zotavenému napětí, neţ vypínače 

tlakovzdušné. Jelikoţ atomy síry jsou snadno ionizovatelné, dochází k velké vodivosti plazmatu 

SF6, díky tomu je napětí na oblouku poměrně nízké a hořením oblouku se uvolňuje poměrně malá 

energie. To má za následek menší opotřebení kontaktů i zhášedla.  

U vypínačů VN se nejčastěji pouţívá jednotlaký systém s vlastní zhášecí energií, který je 

kombinovaným systémem rotace oblouku a termického principu. Prostor jednoho pólu vypínače 

je rozdělen na tlakový a výfukový prostor v tlakovém prostoru jsou umístěny hlavní kontakty 

s přívodem proudu, a paralelně k přívodu je zapojena cívka s opalovacími kontakty. Zhášecí 

trysku v horní části komory tvoří dutý pohyblivý kontakt a výfuky ve spodní části zajišťují 

propojení obou prostorů. Během vypínaní dochází k přenosu paty oblouku na opalovací kontakt, 

který zajišťuje zapojení zhášecí cívky do obvodu. Tato cívka je umístěna kolem pevného 

kontaktu a vybudí magnetické pole potřebné k uvedení oblouku do rotačního pohybu po 

kruhovém opalovacím kontaktu. Hoření oblouku v této části vyuţíváme k získání energie pro 

tepelný rozklad plynu. Díky rotaci oblouku dochází k rovnoměrnému a rychlému ohřátí plynu, 

které vyvodí zvýšení tlaku v tlakovém prostoru. Následně je oblouk díky působení tlaku vtaţen 

do trysky, kde dochází k jeho axiálnímu ofukování a následnému přerušení obloukového sloupce. 

Přestoţe se jedná o soustavu s vlastní vypínací energií, je v tlakovém prostoru pomocný tlakový 

zdroj, který slouţí k zajištění uhasnutí, a to tehdy jestliţe vypínač pracuje v tzv. kritické oblasti, 

coţ znamená v oblasti středních proudů, při kterých je nejdelší čas samovolného zhášení.  

U vypínače s SF6  jsou póly a pohon umístěny na manipulačním podvozku a kovovém nosníku. 

Podvozek je vybaven systémem kol, které umoţňují pohyb s vypínačem při zajíţdění a vyjíţdění 

z rozváděče při zavřených dveřích. Podvozek nám zajišťuje účinné uzemnění. 

2.4.3 Vakuové vypínače 
Elektrický oblouk ve vakuu hoří v kovových parách, které jsou emitovány z katodové 

skvrny za vysoké teploty. Maximální proud, který můţe přenášet jedna katodová skvrna je 

přibliţně 100-200A. Se vzrůstajícím proudem narůstá i počet katodových skvrn. Kovové páry, 

které difundují z katodové skvrny, kondenzují na chladných stěnách zejména na anodě. Ke 

zhášení oblouku dochází tak, ţe se zmenšuje proud k nule, čímţ ubývá i katodových skvrn  

a zmenšuje se i mnoţství par a nosičů náboje. Vakuový oblouk má malé napětí a pozitivní 

voltampérovou charakteristiku. V případě, ţe proud oblouku přesáhne 10kA, začne se 

přemisťovat k anodě, čímţ zvětší její teplotu a dojde k vytvoření anodové skvrny. Difuzní 

charakter se tak mění na vysokotlaký oblouk, jehoţ zhášení je mnohem obtíţnější. Při komutaci 

proudu se anoda stává katodou, proud tedy ve své nule nezaniká, dochází k dalšímu hoření 

oblouku. K zabránění vzniku anodové skvrny se vyuţívá magnetické pole vytvoření zvláštní 

konstrukcí kontaktů, podle směru působní magnetického pole na elektrický oblouk ho nazýváme 

radiálním, nebo axiálním jak ukazuje Obr. 2-2. 
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Obr. 2-2 Axiální a radiální proudění [3] 

V případě vyuţití radiálního magnetického pole dojde vzájemným působením 

magnetického pole proudu procházejícího kontakty a magnetického pole oblouku ke vzniku 

elektromagnetických sil, jimiţ uvedou oblouk do pohybu po poměrně chladné anodě, čímţ se 

zabrání vzniku anodové skvrny.  V případě vyuţití axiálního magnetického pole nehoří oblouk 

jako jeden celek, ale jako několik paralelně dělených oblouků z několika katodových skvrn, při 

minimálním obloukovém napětí pohybujícím se kolem 50V. Jeden oblouk z paralelního svazku 

má difuzní charakter. Díky účinkům axiálního magnetického pole však všechny paralelní oblouky 

hoří uspořádaně v úzkém útvaru, díky čemuţ dodávají do prostoru minimální tepelnou energii. 

Zhášedlové těleso je vyrobeno z oceli nebo keramiky. Kontaktní ústrojí skládající se z pevného 

 a pohyblivého kontaktu je utěsněno vlnovcem, který je vidět na obr 2-3. Stínící elektrody chrání 

izolační dílce před difundujícími částicemi oblouku, aby nebyla zhoršená povrchová a elektrické 

pevnost vnitřního povrchu zhášedla. 

 
Obr. 2-3 Vakuové zhášedlo [3] 

Pohon vakuových vypínačů pracuje s mechanickým nastřádáním energie, coţ umoţňuje 

automatické vybavení vypínače, a proto umoţňuje nezávislé vypínání a zapínání na obsluze.  

Nastřádání energie je moţné buď ručně, nebo přes převodový motor.  Tyto vypínače jsou 
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upevněny na manipulačním podvozku s pohyblivými kontakty, který je opatřeny systémem kol, 

jenţ nám umoţní plynulou manipulaci s přístrojem při jeho vyjíţdění a zajíţdění z rozváděče při 

zavřených dveřích ukazující Obr. 2-4.  Tento podvozek nám zajišťuje účinné uzemnění pomocí 

kovové konstrukce rozváděčové jednotky. Proces zajíţdění a vyjíţdění podvozku s vakuovým 

vypínačem můţe být prováděna pomocí elektrických ovládacích prvků a to buď dálkovým 

ovládáním, nebo obsluhou rozváděče na místě.  Alternativním vypínačem je vypínač s pohonem 

permanentními magnety. Tento magnetický pohon provádí taktéţ manipulace zapnutí a vypnutí a 

drţí hlavní kontakty v poloze dosaţené při manipulaci. 

 
Obr. 2-4  Vakuový vypínač VD4 na podvozku [3] 

 

Typickým přestavitelem této kategorie jsou vakuové vypínače vn VD4 vyuţívající 

vakuových zhášedel zalitých v pólech z pryskyřice, jak je vidět na Obr. 2-5. Toto konstrukční 

řešení se s výhodou vyuţívá kvůli zvětšení pevnosti pólů a ochraně zhášedla před poškozením a 

sníţením dialektické pevnosti v důsledku usazování vlhkosti a prachu. Tímto vakuovým 

zhášedlem s kontakty nahrazujeme zhášecí komoru. 
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Obr. 2-5 Vakuové zhášedlo zalité v pryskyřici [3] 

Vzhledem k tomu, ţe vakuový vypínač nepotřebuje zhášecí a izolační médium, neobsahuje 

zhášedlo. Oblouk je tedy vytvářen pouze z kovových par roztaveného a odpařeného materiálu 

z kontaktů. K přerušení oblouku dochází při průchodu proudu nulou. V tomto okamţiku nastane 

sníţení zatíţení a rychlá kondenzace kovových par, čímţ se obnoví dialektické prostředí zhášedla 

a nedojde tak k opětovnému zaţehnutí oblouku zotaveným napětím. Vzhledem k vysoké 

dialektické pevnosti dosaţitelné ve vakuu je moţno dosáhnout vypnutí obvodu také rozpojením 

kontaktů několik milisekund před průchodem proudu nulou. Opotřebení kontaktů je omezeno 

jejich geometrií a pouţitým materiálem a také omezenou dobou hoření oblouku spolu s tím, ţe 

vakuum zabraňuje jejich znečištění a následné oxidaci. Opotřebení vypínacího systému dále 

pozitivně ovlivňuje nízká hmotnost kontaktů, spolu s jejich malou rychlostí a relativně malým 

zdvihem, coţ také omezuje energii potřebnou pro ovládání. 
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3 MECHANISMY A POHONY ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ 
 

Mechanismy přístrojů umoţňující jejich ovládání při splnění různých speciálních poţadavků 

a zabezpečení jejich poţadované polohy (aretaci). 

U vypínačů vn a vvn jsou tyto pruţiny napínány strojním pohonem a jsou vţdy připraveny k 

zapůsobení. U některých druhů strojních pohonů uskutečňuje mţikové zapnutí jejich vlastní 

energie (pohony elektromagnetické, hydraulické a tlakovzdušné pohony tlakovzdušných 

vypínačů). 

Ovládání můţe být: 

a) přímé - zpravidla ruční, (noţové), bez cizího zdroje mechanické energie, 

b) nepřímé, strojní - prostřednictvím cizího zdroje mechanické energie; zpravidla jde 

      o ovládání dálkové ze vzdálenějšího pracoviště obsluhy. 

Podle rychlosti pohybu můţe být ovládání: 

a) pomalé - kontakty sledují pohyb pohonu, 

b) mţikové- kontakty zapínají a vypínají rychle, např. prostřednictvím napnutých 

zapínacích a vypínacích pruţin. 

 

Výkonové vypínače vn a vvn se zpravidla zapínají dálkově. Kontakt ovládacího prvku 

uvolní energii pro pohon kontaktů do zapnuté polohy. Způsob závisí na druhu pohonu. Zapínací 

energií pohonu se zpravidla napnou vypínací pruţiny, které drţí v napnutém stavu západka 

vybavovacího mechanismu (volnoběţky). Vypínač vypne uvolněním západky.  

 

Uvolnění západky můţe způsobit:  

a) vypínací elektromagnet (vypínací spoušť) 

b) mechanický vybavovač 

 

Vypínací elektromagnet dostává impuls ovládacím zařízením. Mechanický vvbavovač umoţňuje 

místní nouzové vypnutí (při poruše v ovládacích obvodech) nebo při revizi. 

Samočinné vypnutí nastane tehdy, dosáhne-li proud procházející vypínačem nastavené hodnoty. 

Pro samočinné vypnutí se pouţívají: 

a) Nadproudová ochranná relé -  jsou napájena z měřicích transformátorů proudu a vypnutí 

způsobí, ţe elektricky sepnou vypínací spoušť. 

b) Primární nadproudové spouště - Jsou to elektromagnetické přístroje, zapojené přímo do 

primárního obvodu tak, ţe jimi prochází plný proud. Tento proud napájí vlastní 

elektromagnetický systém. Po dosaţení nastavené velikosti proudu zapůsobí kotvička 

tohoto systému mechanicky, prostřednictvím izolačního táhla, na vybavovací západku 

vypínače. Kaţdou nadproudovou spoušť můţeme nastavit na určitý proud v určitém 

rozsahu jmenovitého proudu spouště. Spouště bývají polozávislé. To znamená, ţe do 

určité velikosti proudu vypínají s časovým zpoţděním, závislým na velikosti přetíţení,  

a od určité velikosti nadproudu vypínají mţikově. Charakteristiku zpoţdění můţeme 

nastavením spouště téţ ovlivnit. 

 

c) Důleţité vypínače mají i podpěťovou spoušť. Je to elektromagnet, připojený např. na 

napětí pomocných (ovládacích a ochranných) obvodů. Působí na západku vybavovacího 
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mechanismu tak, ţe umoţní zapnutí vypínače jen tehdy, je-li na něm plné napětí  

(s určitou dovolenou toleranci, např. -20 %). Jestliţe se napětí na podpěťové spoušti za 

provozu ztratí, např. při závadě v ovládacích obvodech, západka se uvolní a vypínač 

samočinně vypne. Tím je vypínač (a jím spínané, zařízení) chráněn před havárií, ke které 

by mohlo dojít při náhodném zkratu, který by nebyl pro závadu v ovládacích obvodech 

včas vypnut. Jestliţe má vypínač podpěťovou spoušť, provozní vypnutí se způsobí 

úmyslným přerušením jejího obvodu vypínacím tlačítkem. 

 

3.1 Strojní pohony 

3.1.1 Pohony elektromagnetických stykačů 

Pohony elektromagnetických stykačů se pouţívají u vypínačů VN menších rozměrů s 

krátkou kontaktní dráhou, jsou nejčastějším pohonem stejnosměrných rychlovypínačů. Jsou 

napájeny 

 z akumulátorové baterie 110 V nebo ze střídavé sítě 230 V přes vhodně dimenzovaný pomocný 

usměrňovač. Větší elektromagnetické pohony se nepouţívají, neboť zatěţují napájecí baterii 

proudovými nárazy.   

3.1.1.1  Tlakovzdušné pohony 

U tlakovzdušných pohonů se vyuţívá pro ovládání energie stlačeného vzduchu vyráběného 

ve zvláštní kompresorové stanici. Jsou výhradním pohonem tlakovzdušných vypínačů vn a vvn, 

 u nichţ stlačený vzduch je zároveň zhášecím médiem. 

3.1.1.2 Motorové pohony 

Pomocný motor, dimenzovaný na krátkodobé zatíţení, působí prostřednictvím vhodně 

upravených převodů a volnoběţky na pohybový kontaktový mechanismus. Pro zmírnění nárazů 

při rozběhu a brzdění bývá do převodu zařazena kluzná spojka. 

Motor bývá stejnosměrný nebo jednofázový asynchronní. Zapíná se prostřednictvím 

pomocného ovládacího obvodu. Těsně před dosaţením konečné polohy kontaktů přeruší koncový 

pomocný spínač obvod a mechanická brzda motor zastaví. 

3.1.1.3 Pruţinové pohony 

K rychlému mţikovému zapnutí vyuţívají energie napnuté zapínací pruţiny.  

Pruţina se můţe napínat: 

a) ručně 

b) elektromotoricky 

c) pneumaticky 

 

Ručně napínaný pruţinový pohon se pouţívá jen u menších a ne často ovládaných vypínačů. 

Zapínací pruţina se nejčastěji napíná elektromotorkem. Ten bývá zpravidla napájen přímo ze sítě 

230 V, 50 Hz, takţe není potřeba ţádný další zdroj energie. Proto se tímto pohonem v poslední 

době nahrazují dřívější tlakovzdušné pohony vypínačů vn. 

Pomocné obvody motorku jsou zapojeny tak, ţe po kaţdém zapnutí se motorem pruţiny 

okamţitě napnou. Vypínač je tak připraven k nejbliţšímu zapnutí, které je tak moţné i při ztrátě 

pomocného napětí pro napájení motorku. 
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Nouzově je moţno napnout pruţinu klikou. Při jejím pouţití se nesmí obsluha dostat do 

blízkosti částí pod napětím. 

 Tam, kde je v rozvodně k dispozici stlačený vzduch, můţe být elektrický motor pruţinového 

pohonu nahrazen pneumatický lamelovým motorem, který spolu s ovládacím 

elektromagnetickým ventilem tvoří pneumatickou pruţinovou jednotku. 
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4 CÍLE PRÁCE 
Cílem mé práce je shrnout všechny moţné provozní manipulace ve vývodovém poli rozvodny 

s jednoduchým systémem přípojnic, s tím, ţe při nich bude respektováno přístrojové vybavení 

rozvodny. Dalším cílem je seznámit se s terminálem vývodového pole REF 543 a moţnostmi 

jeho konfigurace. V laboratoři máme k dispozici modelový panel vybavený modulem 

programovatelného logického automatu LOGO! od firmy Siemens. Následně vytvoříme nové 

blokovací podmínky s tím, ţe modul LOGO! připojený k testovacímu panelu bude přemostěn 

přímým propojením s terminálem REF 543. Následným úkolem je vytvoření nové grafické 

podoby zapojení v zadní části panelu. Konečným cílem této práce je vytvoření návodu pro 

testování blokovacích podmínek na terminálu vývodového pole REF 543 a vytvoření laboratorní 

úlohy.  
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5 OVLÁDÁNÍ A PROVOZNÍ MANIPULACE V ROZVODNĚ VN  

5.1 Ovládání spínacích přístrojů VN 
Pro provádění potřebných provozních manipulací v rozvodně se vyuţívá ovládání 

elektrických přístrojů. Toto ovládání můţe být ruční nebo strojní. Ruční ovládání volíme pro 

jednoduché přístroje vn  a pro ovládání z místa. Strojní pohony se pouţívají při dálkovém 

ovládání. Strojními pohony se zabývá kapitola 3 Mechanismy a pohony elektrických přístrojů.  

Dalším moţným způsobem ovládání jsou tzv. matiční soustavy. Tento způsob nám umoţňuje 

kontrolu  

a manipulaci v rozvodně z řídícího a ovládacího pultu. Zde jsou na panelu, který obsahuje 

schematické rozvrţení rozvodny umístěny pouze ukazatelé stavu silových přístrojů. Ovládací 

prvky jsou zde na ovládacím pultu umístěny pouze jednou (jedná-li se o odbočky téhoţ typu) do 

tak zvané matiční soustavy (dispečer nejprve volí odbočku, se kterou chce provádět manipulační 

změny). V současnosti se hojně pouţívají ovládací procesory, které automaticky provádějí 

poţadované manipulace.  

5.2 Provozní manipulace v rozvodně VN 
Provozní manipulace slouţí k řízení rozvodu elektrické energie, k umoţnění oprav a revizí 

zařízení a rozvodů.  Musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohroţení osob ani poškození zařízení, 

a aby dodávka elektrické energie (pokud to není cílem) nebyla přerušena ani krátkodobě. 

 

Podle [2] a [6] povaţujeme za základní provozní manipulace s přístroji v odbočkách rozvodny: 

a) Zapínání nebo vypínání jednotlivých přístrojů v odbočce. Je to nejniţší základní úroveň 

operací. Z těchto operací jsou sestaveny dále uváděné manipulace. 

b) Zapínání odboček na zvolený přípojnicový systém. 

c) Vypínání jednotlivých odboček. 

d) Převedení dané odbočky z jednoho přípojnicového systému na jiný. 

e) Převedení všech odboček na zvolený přípojnicový systém. 

f) Převedení odbočky na náhradní provoz. 

g) Vypnutí náhradního provozu. 

h) Zrušení náhradního provozu. 

i) Sepnutí podélných úseků. 

j) Rozepnutí podélných úseků. 

Zde uvedené operace se týkají především rozvoden s příčnými přípojnicemi. U schémat 

s okruţními přípojnicemi nebo schémat bez přípojnic lze však najít obdobné úkony. 

 

U všech manipulací je třeba dodrţet určitý postup v ovládání přístrojů. V opačném případě 

by mohlo dojít k přerušení dodávky elektrické energie, a to byť jen na krátkou dobu, nebo 

 i rozsáhlým poruchám a poškozením.  

  

Příklad provozních manipulací v rozvodně si ukaţme na postupu přepojování tří sloţitějších 

provozních manipulací v rozvodně, schéma je na Obr. 5-1. Kdy jednotlivé fáze připojování  

a odpojování přístrojů jsou vyjádřeny diagramy: 

 

a) Pro přepnutí odbočky z přípojnice W1 na W2 

b) Převedení odbočky na náhradní provoz přes přípojnici W5 na přípojnici W1  
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Obr. 5-1  Schéma rozvodny 22kV s dvojitým systémem přípojnic a pomocnou přípojnicí [2] 

Postup a)    Postup b) 

  
 

5.3 Blokování přístrojů  
Důleţitým bodem, zejména při návrhu stanice, je zajištění bezchybných manipulací, tzn. 

manipulací, které nevedou k ohroţení činnosti zařízení, k přímému poškození zařízení, nebo 

k ohroţení bezpečnosti osob. Nesmí proto dojít k přetíţení některých částí schématu, nesmí být 

překročena vypínací a zapínací schopnost spínačů, nemá dojít k trvalému zhoršení selektivity 

obvodů, atd. Proto, aby nedošlo k těmto situacím, se vyuţívá blokování, coţ představuje 

vzájemnou nutnou vazbu mezi jednotlivými přístroji. Blokování zajišťuje správnou manipulaci 

jak při poruchových stavech, tak ve stavech normálního provozu. 
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zapnutí Q2s

zapnutí QMs

zapnutí Q2i

vypnutí Q1i
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K
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vypnutí Q1i
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5.3.1 Blokovací podmínky vycházejí z těchto základních poţadavků: 

Podle [2] a [6] platí, ţe: 

a) Nesmí být povolena manipulace s odpojovači, pokud se na jejich otevřených kontaktech 

můţe objevit napětí. 

b) Odpojovače nesmí trvale sami spojovat příčně dělené přípojnice. 

c) Na pomocné přípojnice lze připojit pouze jednu odbočku. 

d) Vypínač nesmí jít zapnout, pokud jsou odpojovače odbočky v mezipoloze. 

 

Pro příkladnou ukázku si znovu vezmeme schéma, které je na Obr. 5-1. Poţadavky, které jsou 

kladeny na manipulaci a vedou například k této formulaci blokovacích podmínek: 

 

a) Odpojovače Q1i, Q2i, Qvi, se mohou ovládat pouze při vypnutém vypínači odbočky QMi. 

Mimo případ c. 

b) Přípojnicové odpojovače Q1i, Q2i se blokují navzájem tak, aby bylo moţné zapnout vţdy jen 

jeden. Mimo případ c. 

c) Oba odpojovače  Q1i, Q2i  je moţné zapnou pouze při zapnutém příčném spínači přípojnic. 

Příčný spínač je tvořen odpojovači Q1s, Q2s a vypínačem QMs.  

d) Vypínač QMi nesmí jít zapnout, je-li některý z odpojovačů (Q1i, Q2i) v mezipoloze.  

e) Vypínač příčného spínače QM s nelze vypnout, jsou-li v některé odbočce sepnuty přípojnice 

přípojnicovými odpojovači Q1i nebo Q2i.  

f) Odpojovače nelze zapnout, jsou-li zapnuty jejich zemní noţe. 

g) Odpojovač pomocných přípojnic Q5i nelze zapnout, jsou-li zapnuty zemní noţe vývodového 

odpojovače Qvi nebo vypínače QMp. 

h) Současně můţe být zapnut jen jeden odpojovač pomocných přípojnic. 

i) Uzemňovač QEi lze zapnout jen tehdy, jsou -li vypnuty odpojovače Qvi a Q5i. 

 

Obdobné podmínky můţeme sestavit i pro jiné rozvodny, kde je jiný počet přípojnic. Další 

podmínky pro bezpečnou manipulaci uvádějí zřizovací předpisy. 

 

Blokovací podmínky můţeme zapsat pomocí logických proměnných stavů, kdy označujeme 

jednotlivé spínací prvky takto:    

 

Q=1 zapnuto Q=1 vypnuto Q=Q= 0 mezipoloha 

 

 Pomocí těchto proměnných zapisujeme blokovací výraz, kdy celková hodnota výrazu rozhoduje 

o moţnostech manipulace: 1- manipulace povolena, 0- manipulace zakázána.  

Praktická ukázka je uvedena v tab. 5-1, kde jsou ukázány moţnosti blokování obr. 5-1. 
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Tab. 5-1 Blokovací podmínky pro manipulaci v rozvodně 22kV dle Obr. 5-1  [2] 

 
 

5.4 Blokovací mechanismy 
Blokovací mechanismy se pouţívají tam, kde je spínání jednoho přístroje podmíněno stavem 

druhého přístroje. Blokují se např. dva stejné spínače proti neţádoucímu paralelnímu chodu, 

odpojovače na vypnutý stav výkonového vypínače, zemnící noţe vývodového odpojovače na 

vypnutý stav jeho hlavních kontaktů. 

Blokování můţe být: 

a) mechanické 

b) elektrické 

c) pneumatické 

d) elektropneumatické 

e) pneumaticko-mechanické 

5.5 Blokovací magnety 
Blokovací magnety se pouţívají pro provádění automatické blokovací logiky bez lidského 

zásahu. Manipulace pro zajíţdění/vyjíţdění přístroje a vypínání/zapínání uzemňovače mohou být 

pomocí blokovacích magnetů zamezeny. Tento magnet se můţe také pouţít na uzemňovači 

přípojnicových aplikací. Dveře oddílu přístroje a oddílu přívodu mohou být uzamčeny díky 

blokovacím magnetům v uzavřené poloze. Magnety působí s aktivní logikou, a proto ztráta 

pomocného napětí způsobí, ţe je blokování účinné.  
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6 TERMINÁL VÝVODOVÉHO POLE REF 543 

 

Úkolem terminálu vývodového pole je měření, chránění, řízení a kontrola v sítích VN. 

Velkou předností tohoto terminálu je velký grafický displej, na němţ můţeme vidět aktuální stav 

v rozvodně a sledování provozních podmínek, včetně kontroly vypínače, funkce kontroly 

vypínacího obvodu, vnitřní samočinné kontroly a stavu terminálu vývodového pole.  Terminál 

obsahuje řídící funkce současně s funkcemi pro dálkové a místní ovládání čtyř prvků určených 

pro spínání, indikace stavu těchto prvků a základní blokovací podmínky na úrovni vývodu i na 

úrovni rozvodny. Terminál je pro komunikaci s ostatními zřízeními vybaven COM portem pro 

komunikaci s PC rozhraním pro dálkovou komunikaci přes řídící systém rozvodny. Pro širší 

moţnosti působení terminálu jsou zde k dispozici rozšířené knihovny ochranných, řídících 

(ovládacích) a měřících, komunikačních funkcí a taky funkce kontrolující provozní manipulace. 

Modelový panel nám zobrazuje vývodové pole rozvodny, které obsahuje základní prvky.  

Zemnič (DC 2), odpojovače (DC 1 a DC 3) a výkonový vypínač (CB) jak nám ukazuje Obr. 6-1. 

 

Obr. 6-1  Vývodové pole rozvodny 

6.1 Umístění terminálu a indikátorů signalizace  

Terminál vývodového pole je určen pro testování a simulaci provozních stavů v rozvodně. 

Jednopólové schéma vývodového pole je na modelovém panelu ukázáno obrázkem 6-2. Na 

panelu je terminál umístěn v horní části. Terminál nám umoţňuje přepínat spínací přístroje podle 

blokovacích podmínek a to pomocí bočních tlačítek na pravé straně terminálu. Šedé přepínací 

tlačítko nám umoţňuje pohyb mezi jednotlivými prvky, zelené je pokyn pro sepnutí a červené pro 

rozepínání. Zde si můţeme názorně ukázat, jaký je správný potup pro zapínání, odpínání 

a přepínání spínacích přístrojů, které nám umoţňují manipulaci ve vývodovém poli. Tuto 

modelovou ukázku budeme řešit přes panel, na jehoţ přední straně ve spodní části jsou vidět 

barevné indikátory pro jednotlivé stavy přístrojů znázorněné na Obr. 6-3. Kaţdý přístroj má svoje 

indikátory pro stav SEPNUTO červené led diody, pro stav ROZEPNUUTO zelené led diody. 

Pomocí těchto ukazatelů můţeme vizuálně kontrolovat, v jakém stavu se přístroj nachází. 
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Obr. 6-2  Modelový panel 

 
Obr. 6-3  Indikátory stavu 

6.2 Propojení terminálu vývodového pole REF 543 a PC 

K propojení terminálu vývodového pole REF 543 a počítače je pouţit propojovací, datový, 

sériový kabel s koncovkami pro COM port.  

Otevřeme si program CAP 505, kde budeme provádět veškeré úpravy a změny spolu se 

získáváním informací. V hlavním okně najedeme na tlačítko General Object Atributes  , kde 

zvolíme záloţku Communication, nastavíme komunikaci pomocí protokolu SPA včetně jeho 

adresy (číslo konkrétního terminálu REF 543) a sériového COM portu 

jak ukazuje Obr. 6-4. 
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Obr. 6-4  Nastavení komnikace v CAP 505 

 V záloţce System Configuration můţeme upřesnit  nastavení jednotlivých portů, 

popřípadě doplnit o chybějící port  pomocí záloţky Add. viz Obr.6-5.  

 
Obr. 6-5  Výběr možností volby komunikačních portů a protokolů 

6.3 Otevření nového projektu 

Nový projekt otevřeme v záloţce File, nebo pomocí grafické ikony   Open Project, která 

nám otevře výběrové okno, kde si zvolíme potřebný projekt a pomocí Open otevřeme nový 

projekt. Pokud si chceme otevřít jiný projekt, který zde jiţ máme uloţen, stačí, kdyţ jej vybereme 

z rozbalené nabídky, označíme a otevřeme pomocí Open. Postup nám ukazují Obr. 6-6 a 6-7. 
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Obr. 6-6  Otevření nového projektu 

 

Obr. 6-7  Výběr nového projektu 

6.4 Nahrávání dat do a stahování dat z terminálu REF 543 

Nahrávání do terminálu provádíme, abychom námi poţadovaný projekt umístili do paměti 

terminálu, odkud si terminál bere veškeré informace o současně nahrané konfiguraci potřebné ke 

konání úkolů, které po ochraně budeme poţadovat a nastavovat. Nahrávání provádíme po kaţdé 

změně, kterou provedeme v projektu, neboť terminál nemá automatické nahrávání změn a to ani 

po časovém úseku.  

Předtím neţ provedeme odeslání konfigurace do ochrany, je vhodné provést kompilaci 

uţivatelského prostředí. Kompilaci provedeme buď místní , nebo celého projektu .  

 

Odeslání obsahu projektu do terminálu z počítače provedeme pomocí nástroje Relay Download 

Tool, který najdeme v pravě části obrazovky na Obr. 6-8 

 
Obr. 6-8  Okno stahování konfigurace 
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Poklepeme na nástroj Relay Download Tool se nám zobrazí okno Send ukázané na Obr. 

6-9. Zaškrtneme políčko Relay Configuration, RCT Project a Mimic Configuration. Pro přijmutí 

informací z ochrany dvojklikem otevřeme Relay Downlond Tool a zde přejdeme nazáloţku 

Receive, kde zaškrtneme všechny dostupné moţnosti coţ nám umoţní příjmout obsahu z 

terminálu REF 543 viz.  

Obr  6-10. Po označení všech poţadovaných poloţek, zmáčkneme tlačítko Receive (příjmout)  

a posléze můţeme informace uloţit do paměti pomocí tlačítka Store .  

 

 
Obr. 6-9  Odesílání konfigurace do terminálu 

 
Obr. 6-10  Příjem konfigurace z terminálu 

 

Informace, které z ochrany přijmeme do počítače, se nám zobrazí v uţivatelském prostředí, 

jako konfigurace, která je právě otevřena.  

6.5 Konfigurace terminálu REF 543 

V hlavním okně poklepeme na záloţku Relay Configuration Tool znázorněném na  

Obr. 6-11, kde se nám ukáţe základní okno Project jak ukazuje Obr. 6-12, který nám umoţní 

otevření samotné staţené konfigurace z REF 543. Zde poklepeme na tlačítko Control  ukázaném 

na Obr. 6-12 a zobrazí se nám celé grafické prostředí, ve kterém budeme konfigurovat a do 
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kterého budeme vkládat jednotlivé sloţky, členy a prvky s příslušnými propojovacími články 

Booleovské algebry jak je vidět na Obr. 6-13. 

 

 
Obr. 6-11  Konfigurace 

 
Obr. 6-12  Otevření grafického prostředí 

 

Obr. 6-13 Grafické prostředí 
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Pro práci v grafickém prostředí a pro vytváření, upravování projektů se vyuţívají 

symboly, jak ukazuje Obr. 6-14. 

 
Obr. 6-14  Symboly pro práci v grafickém prostředí 

 

Grafické prostředí zobrazené na Obr. 6-13, nám ukazuje prvky, které jsou v aktuální 

konfiguraci. Jsou to výkonový vypínač (COC-Bcircuit bracker), odpojovače (CODC-

disconector), uzemňovač (ES-earth swith). Jejich zobrazení je  na Obr. 6-15. 

 
Obr. 6-15  Přístrojové vybavení 

6.6 Popis vlastností funkčních bloků 

Na jednotlivých blocích jsou binární vstupy OPENENA a CLOSEENA, které se vyuţívají 

k přivedení signálů k povolení rozepnutí nebo sepnutí bloku. Dále jsou zde binární výstupy 

BINOPEN a BINCLOSE jejichţ výstupem je popis stavu bloku v případě, ţe je rozepnutý je 

hodnotou na BINOPEN logická jednička a logická nula u BINCLOSE. V případě sepnutého 

stavu je stav BINOPEN nula a stav BINCLOSE jedna. Mezi výstupy bloků patří OOPEN  

a OCLOSE vyuţíváme ke komunikaci terminálu REF 543 s testovacím panelem a jeho funkcí 

s jednotkou LOGO! od firmy Siemens, která slouţí ke kontrole blokovacích podmínek pro 

řádnou manipulaci s přístroji vývodového pole. Obr. 6-16 nám ukazuje rozloţení binárních 

vstupů na prvky výkonového vypínače, toto rozloţení je obdobné pro všechny zainteresované 

přístroje. 
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Obr. 6-16  Spínací prvek 

Na Obr. 6-16 je znázorněn výkonový vypínač, který je rozdělen do dvou polovin kde levá část se 

jeví jako příjemce informací (krom BINOPEN a BINCLOSE, které jsou výstupy). Na pravé 

straně jsou umístěny výstupy z bloku.   

6.6.1 Vkládání prvků booleovské algebry  

Toto vkládání se provádí v grafickém prostředí pomocí symbolů zobrazených v liště  

s názvem Funktion Block. Obr. 6-17 zobrazuje moţnost výběru z knihovny funkcí. Po vybrání 

poţadovaného bloku si můţeme ještě dále upravovat vlastnosti a to přes tlačítko FP>>. Coţ 

ukazuje Obr. 6-18. Jelikoţ bloky booleovské algebry mohou být jak kladné tak negované. Zde je 

tato moţnost zohledněna moţností zatrţení v odráţce negated.  

 

Obr. 6-17  Vložení nového bloku 
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Obr. 6-18  Vlastnosti bloku 

6.6.2 Vkládaní proměnných a vytvoření nové proměnné 

Vloţení nové proměnné se provádí stejně jako u prvků booleovské algebry v grafickém 

prostředí pomocí ikony VAR  jak ukazuje Obr. 6-19. Na hlavním panelu moţností, který je 

přístupný v uţivatelském prostředí se nám zobrazí okno pro nastavování moţností proměnných.  

Nastavení nové proměnné ODP se provede pouze napsáním námi zvoleného jména nové 

proměnné do řádku Name. Ponecháme nastavení Global. Pro podrobnější nastavení nové 

proměnné ODP zmáčkneme políčko Properties. Nastavené Properties (vlastnosti) nové proměnné 

ODP ukazuje Obr. 6-20. 

 

 
Obr. 6-19  Nová proměnná 

 
Obr. 6-20  Vlastnosti nové proměnné 
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Zde uţ jsou zobrazeny vlastnosti proměnné ODP (jakékoli nové proměnné) a v záloţce 

Data type si můţeme zvolit, o jaký typ veličiny se bude jednat, ukazuje Obr. 6-20. Zde je 

ponecháno BOOL coţ znamená, ţe proměnná bude mít jako přiřazené hodnoty log. 1 nebo 0. 

V kolonce Initial value se vybere, zda proměnná bude mít nastaveno jako počáteční hodnotu log. 

1 nebo 0. Po zvolení námi poţadované kombinace potvrdíme tlačítkem OK. 

 

Nová binární informace, která je potřebná pro propojování binárních vstupů a výstupů se 

vkládá podle Obr. 6-21, další vlastnosti se nastavují jak v předešlém případě nastavení Variable 

znázorněném na Obr. 6-20. 

 
Obr. 6-21 Binární spojování 

6.7 Řešení blokovacích podmínek 

K zabránění nesprávných a tudíţ nebezpečných manipulací ve vývodovém poli je nutno 

dodrţovat blokovací podmínky pro operace s elektrickými přístroji.  

Terminál REF 543 nám přímo umoţňuje jejich konfiguraci v závislosti na skladbě 

přístrojového vybavení příslušného vývodového pole. Při správné manipulaci ve vývodovém 

poli, nesmí dojít k tomu, aby výkonový vypínač mohl sepnout, není-li zapnut odpojovač nebo 

zemnič. Vypnutí výkonového vypínače nám musí být umoţněno za všech situací. Rozpojení 

zemniče nebo odpojovače je moţné pouze v případě, ţe je jiţ odpojen výkonový vypínač. Jejich 

připojení je moţné, pokud není druhý z této skupiny zapnut a současně musíme dodrţovat 

podmínky popsané v kapitole 4.3.1. Pro náš případ jsou blokovací podmínky upraveny tak, jak 

uvádí Tab. 6-2 aţ 6-7 a upravená tabulka 6-1. 

Tab. 6-1  Zápis upravených blokovacích podmínek pro vývodové pole rozvodny 

Název spínacího přístroje Operace Blokovací podmínky 

DC1,3 Zapnutí CB ∩ DC2 

Vypnutí CB ∩ DC2 

CB Zapnutí (DC1,3 ∩ )U  ∩ (DC2) 

Vypnutí  

DC2 Zapnutí CB ∩ DC1,3 

Vypnutí CB ∩ DC1,3 

 

Blokovací podmínky, které byly na terminálu předdefinovány, nebyly dostatečné pro všechny 

moţné případy provozních stavů, které mohou nastat. Proto bylo nutné vytvořit úplnou 

kombinaci moţností. Program LOGO! neumoţňoval správnou funkci zemniče, a proto bylo nutné 
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jeho vypínání a zapínání věnovat zvýšenou pozornost. V úvahu jsme museli brát vţdy oba stavy 

přístroje. 

6.7.1 Řešení podle upravených blokovacích podmínek pro zemnič 

Správné funkce zemniče, tak aby splňoval všechny poţadované podmínky, jak uvádí  

Tab. 6-2 pro zapínání a Tab. 6-3 pro vypínání zemniče, se docílí připojením informací o stavu 

z ostatních spínacích přístrojů. Abychom mohli zemnič v soustavě otevřít, musí nám dojít 

informace o stavu výkonového vypínače, který hlásí stav ROZEPNUT. Tato informace vychází 

z pole BINOPEN u výkonového vypínače a přichází na vstup OPENENA zemniče 

jako BIO1_5_BI1. Pro zapnutí zemniče je důleţitá informace o stavu odpojovače, který hlásí stav 

ROZPOJEN, tato informace je posílána signálem BIO1_5_BI3. Tyto informace jsou zobrazeny 

na Obr. 6-22. Úprava pro  programovatelný automat LOGO! znamená, ţe funkce 

programovatelná logická jednotka LOGO! je nahrazena přímým spojením spínacích prvků 

s terminálem. Po této úpravě se terminál jiţ řídí pouze údaji nahranými v ochraně.  Abychom 

mohli funkci programovatelnou logickou jednotku LOGO! vypnout bylo nutné provést nové 

zapojení v zdaní části modelového panelu a to pospojováním jednotlivých vstupů a výstupů relé 

na DIN liště. Toto přepojení vychází z výkresové dokumentace firmy ABB[8]. Nová konfigurace 

vychází z moţností volných výstupů, na které nové řešení můţeme přivést. Výsledná konfigurace 

je zobrazena na Obr. 6-23. Nové pospojování je provedeno přes vývod BIO2_7_03 pro vypnutí 

zemniče a BIO2_7_PO3 pro zapnutí zemniče.     

Tab. 6-2 Zapínání zemniče 

Výk. vypínač Odpojovač Zemnič 

BINCLOSE BINOPEN BINCLOSE BINOPEN 

1 0 1 0 0 

0 1 1 0 0 

0 1 0 1 1 

 

Tab. 6-3 Vypínání zemniče 

Výk. vypínač Odpojovač Zemnič 

BINCLOSE BINOPEN BINCLOSE BINOPEN 

1 0 0 1 0 

0 1 0 1 1 

 

 
Obr. 6-22  Zapojení zemnič podle nových blokovacích podmínek 
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Obr. 6-23  Nové zapojení zemniče na testovacím modelu v DIN liště[8] 

6.7.2 Řešení pro odpojovač podle upravených blokovacích podmínek 

Pro správnou konfiguraci odpojovače je nutno dodrţovat blokovací podmínky uvedené 

v tabulce Tab. 6-4 pro zapínání a v Tab. 6-5 pro vypínání odpojovače. Na testovacím panelu je 

odpojovač znázorněn jako jeden prvek, ale na terminálu jej vidíme jako prvky dva. To je 

způsobeno zapojením v rozvodně, neboť výkonový vypínač musí být viditelně oddělen z kaţdé 

strany od zbytku sítě. Abychom mohli spínat, a odepínat odpojovač je nutné dodrţovat blokovací 

podmínky, které nám zohledňují výkonový vypínač a zemnič. Z výkonového vypínače nám 

přichází informace z BINOPEN, zda je vypínač otevřen pomocí signálu BIO1_5_BI1, který 

přivedeme zároveň s informací o stavu zemniče BINCLOSE, pomocí signálu BIO1_5_BI5, zda je 

zemnič uzavřen. Tyto dva signály jsou vloţeny do bloku booleovské algebry AND. Z bloku nám 

vystupuje signál ODP, který přivedeme na vstupy odpojovače OPENENA a CLOSEENA coţ 

nám umoţní zapnutí a vypnutí odpojovačů. Zobrazení je na Obr. 6-24. Odpojovače  

č.1 a č.2  jsou vzájemně propojeny a chovají se jako jeden celek jak zobrazuje Obr. 6-24. Blok 

AND je pouţit z důvodu, ţe výsledná logická hodnota je jedna právě tehdy, jsou-li logické 

hodnoty všech vstupů rovny jedné. Nové pospojování je provedeno přes vývod BIO2_7_05 pro 

provoz odpojovače v sepnutém stavu (CB Test) a BIO2_7_PO6 pro odpojovač v rozepnutém 

stavu (CB Servis). I zde bylo potřeba provést úpravu pro přemostění logického 

programovatelného automatu LOGO!. Byla vytvořena nová zapojení na modelovém panelu 

vstupů a výstupů z relé na DIN liště jak nám ukazuje Obr. 6-25. 

 

Tab. 6-4 Zapínání odpojovače 

Zemnič Výk. vypínač Odpojovač 

BINCLOSE BINOPEN BINCLOSE BINOPEN 

1 0 1 0 0 

0 1 0 1 1 

0 1 1 0 0 

1 0 0 1 0 
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Tab. 6-5 Vypínání odpojovače 

Zemnič Výk. vypínač Odpojovač 

BINCLOSE BINOPEN BINCLOSE BINOPEN  

1 0 0 1 0 

0 1 0 1 1 

 

 

 

Obr. 6-24  Zapojení odpojovačů podle nových blokovacích podmínek 

 

 

Obr. 6-25  Nové zapojení odpojovačů na testovacím modelu v DIN liště [8] 

.  
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6.7.3 Řešení pro výkonový vypínač podle upravených blokovacích podmínek 

Aby byla dodrţená správná funkčnost výkonového vypínače, je důleţité dodrţovat blokovací 

podmínky uvedené v tabulce Tab. 6-6 pro zapínání a v Tab. 6-7 pro vypínání vypínače. 

Výkonový vypínač je určen k vypínání celého rozsahu proudů, včetně zkratových, a proto není 

jeho rozepnutí ničím blokováno. Z tohoto důvodu je na OPENENA přivedena hodnota True, 

která má nastavenu hodnotu log. 1 a nemění se, coţ je vidět na Obr. 6-26. Pro zavření 

výkonového vypínače nejsou uţ podmínky tak jednoduché. Musí zde být zohledněn aktuální stav 

zemniče a odpojovačů (rozepnut či sepnut). Z odpojovače je přiveden signál  BIO1_5_BI4, který 

vychází z BINCLOSE a ze zemniče signál BIO1_5_BI6, který je téţ na BINCLOSE, jak je vidět 

na obr Tyto dvě informace o stavu přístrojů jsou spojeny v bloku booleovy algebry XOR, který 

nám říká, ţe pokud je právě jeden vstup bloku roven jedné, výstup je roven log. 1. Pokud by do 

bloku vstupovaly dva stejné vstupy, výstupem je log. 0 tohoto vyuţíváme právě pro výkonový 

vypínač. Tyto informace přivádíme na CLOSEENA výkonového vypínače. Tohoto vyuţíváme 

pro sepnutí výkonového vypínače, neboť pokud by nebyly dodrţeny podmínky, hrozilo by váţné 

poškození celého vybavení vývodového pole. Přemostění funkce LOGO! je provedeno novým 

pospojování v DIN liště modelového panelu jak ukazuje Obr. 6-27. 

Tab. 6-6 Zapínání výkonového vypínače 

Zemnič Odpojovač Výk. vypínač 

BINCLOSE BINOPEN BINCLOSE BINOPEN 

0 1 0 1 0 

0 1 1 0 1 

1 0 0 1 1 

 

Tab. 6-7 Vypínání výkonového vypínače 

Zemnič Odpojovač Výk. vypínač 

BINCLOSE BINOPEN BINCLOSE BINOPEN  

0 1 1 0 1 

1 0 0 1 1 

0 1 0 1 1 

 
Obr. 6-26  Zapojení výkonového vypínače podle nových blokovacích podmínek 
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Obr. 6-27  Nové zapojení výkonového vypínače na testovacím modelu v DIN liště [8] 
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7 ZADÁNÍ LABORATORNÍ ÚLOHY 
Zadání: Proveďte konfiguraci blokování přístrojů ve vývodovém poli rozvodny s jednoduchým  

               systémem přípojnic pomocí modelového panelu a terminálu REF 543 podle obrázku 

               Obr.6-1. 

 

Postup:  
a) Otevření nového projektu podle kapitoly 6.3 

b) Vloţení vhodných bloků booleovy algebry a nových proměnných jsou-li potřeba podle 

kapitol 6.5 a 6.6.  

c) Pospojování bloků booleovy algebry a spínacích přístrojů do funkčních celků podle 

kapitoly 6.7 

d) Nahrání nové konfigurace do terminálu REF543 podle kapitoly 6.4. 

e) Kontrola funkčnosti nové konfigurace na modelovém panelu 

 

Rozbor: 

a) Blokovací podmínky podle kapitoly 5. 

b) Vlastnosti spínacích přístrojů podle kapitoly 2. 

c) Pouţité bloky booleovy algebry podle kapitoly 6.6.  

 

Závěr: 

a) Zhodnocení zda bylo dosaţeno funkčního stavu odpovídající blokovacím podmínkám 

b) Zdůvodnění pouţití zvolených bloků booleovy algebry  

  



  8 Závěr 

 

49 

8 ZÁVĚR 

8.1 Současný stav 

Testovací panel vývodového pole obsahuje nahranou konfiguraci pro blokování spínacích 

přístrojů, která nemá vhodně ošetřeny všechny blokovací podmínky. To je způsobeno zapojením 

programovatelného logického automatu LOGO!, který je naprogramován pro řešení blokovacích 

podmínek vývodového pole, kde je umístěn výkonový vypínač na výsuvném vozíku, při jehoţ 

vysunutí zapadne mechanické závora, kterou je propojen zemnič. Proto programovatelný logický 

automat LOGO! neřeší blokovací podmínky zemniče a tudíţ nevyhovuje našim poţadavkům na 

testovacím panelu.  

8.2 Shrnutí nových poznatků práce 

Blokovací podmínky pro tento testovací panel jsou upraveny i pro zapínání a vypínání 

zemniče. Obecné řešení těchto blokovacích podmínek pro vývodové pole je pomocí 

jednoduchých bloků Booleovy algebry, kde řešení pro výkonový vypínač je přes blok XOR. Pro 

odpojovač blokem AND. Zemnič je zde ošetřen blokováním spínacích přístrojů přímo, neboť 

není nutné pokyny pro jeho spuštění a vypnutí dávat do logických bloků. Vypnutí zemniče je 

přímo závislé na stavu výkonového vypínače a zapnutí zemniče na stavu odpojovače. Zapojení 

nové konfigurace nám zobrazuje Obr. 8-1.   

8.3 Závěry práce a její přínos 

Závěrem práce je kontrola funkčnosti blokovacích podmínek a ověření jejich správnosti při 

testování na testovacím modelu terminálu vývodového pole. Testování blokovacích podmínek 

proběhlo v pořádku. Komunikace mezi terminálem REF 543 a modelovým panelem probíhá bez 

potíţí, kdy přepnutím vybraného přístroje v terminálu dojde k přepnutí přístroje ve spodní části 

panelu a naopak, vţdy za dodrţení nově upravených blokovacích podmínek. Pokud však nejsou 

podmínky dodrţeny, ochrana vypíše chybu, která se zobrazí na displeji a nepovolí manipulaci 

s daným přístrojem.   

Přínosem práce je, ţe jsou zde jiţ splněny všechny blokovací podmínky, které náleţí 

soustavě prvků sloţené z výkonového vypínače, odpojovačů a zemniče jednoho vývodového pole 

rozvodny. Je zde přemostěn programovatelný automat LOGO!, který nám neblokoval práci se 

zemničem. Tato změna je provedena fyzicky v zadní části modelového panelu na patřičných DIN 

lištách, které obsahují příslušné vývody relé, jak ukazují obrázky v kapitole 6. 

8.4 Význam a vyuţití dosaţených výsledků 

Práce je zaměřena na praktické procvičení blokovacích podmínek ve vývodovém poli 

rozvodny, aby při nástupu do praxe studenti byli dostatečně seznámeni s danou problematikou. 

Praktické zkušenosti jak s vytvářením funkční konfigurace v programu CAP 505 tak i samotná 

znalost Booleovy algebry vedou k osvojení znalostí této problematiky. Tato práce studentům 

předkládá návod pro řešení problematiky blokování spínacích přístrojů ve vývodovém poli 

rozvodny, s osazením výkonového vypínač, zemniče a odpojovače. 
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Obr. 8-1 Výsledné řešení blokovacích podmínek 
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