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obchod a podnikání

Jiří Potěšil je generálním ředitelem ABB 
s. r. o. Brno, tedy divize, která dodává roz-
váděče vysokého napětí do jaderných elek-
tráren. Proto jsme se na něj obrátili s otáz-
kami na to, jaké požadavky jsou klade-
ny na dodavatele komponent do jaderných 
elektráren. 

Mohl byste přiblížit, jakou funkci plní 
v jaderné elektrárně rozváděče vysokého 
napětí dodávané firmou ABB? 

Úkolem vzduchem izolovaných rozvádě-
čů vysokého napětí je vedle samotné distri-
buce energie v areálu elektrárny např. i bez-
pečné připojení záložního elektrického sys-
tému s dieselgenerátory, který v případě 
technických výpadků či během údržby za-
jistí chod mnoha důležitých prvků, jako jsou 
řídicí systémy elektrárny a další potřebné 
elektrické obvody. 

Rozváděče Unigear ZS1 jsou založeny 
na nejmodernějších řešeních vyvinutých kon-
cernem ABB, prověřené důkladnými typový-
mi zkouškami podle mezinárodních standardů 
IEC a především osvědčené v tisících nároč-
ných případech použití po celém světě. Jsou 
použity např. na mezinárodním letišti v Du-
baji, v pražském metru nebo také na mořské 

Komponenty do jaderných elektráren musí vydržet i zemětřesení

těžební ropné stanici v Norsku. Přesto je třeba 
na dodávku pro jadernou elektrárnu jít v pro-
vedení ještě o krok dál.

Jaké speciální požadavky jsou kladeny 
na rozváděče určené do jaderných elek-
tráren?

Rozváděč prochází klimatickou zkouš-
kou, při níž je vystaven podmínkám zrych-
leného stárnutí. V klimatické komoře je tes-

tovaný rozváděč podroben mnoha cyklům 
změn teploty při značné relativní vlhkosti. 
Následuje test seizmické odolnosti a vibrač-
ní zkouška, kdy se ověřuje funkčnost zaříze-
ní a všech jeho komponent při zemětřesení 
nebo v krajních situacích, jako jsou např. vi-
brace způsobené nárazem letedla do budovy 
reaktoru. Neméně důležitá je tzv. třída spo-
jitosti provozu rozváděče v případě nutnosti 
odstavení některé jeho části (loss of service 
continuity), kde Unigear ZS1 splňuje nej-
přísnější požadavky v nejvyšší třídě LSC2B. 
V praxi to znamená, že je možné odstavit jen 
část některé z funkčních jednotek rozvádě-
če vysokého napětí a jeho zbylé části pone-
chat v provozu. 

Elektrické obvody a zařízení v jaderných 
elektrárnách musí být z bezpečnostních dů-
vodů dimenzovány na velmi vysoké hod-
noty proudu. Ve specifikacích elektráren se 
běžně objevují požadavky na schopnost roz-
váděče vysokého napětí vydržet zkratový 
proud až 50 kA. Takovým požadavkům vy-
hoví jen několik málo špičkových produktů 
předních světových výrobců, jako je Unige-
ar ZS1 od firmy ABB. 
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Obr. 3. Ing. Jiří Potěšil, generální ředitel ABB 
s. r. o., Zařízení VN Brno

Retrofit prodlouží životnost JE

Jaderná elektrárna Dukovany byla posta-
vena s životností 30 let, ale z analýz zbyt-
kové životnosti zařízení, zejména reaktoru, 
vyplývá, že se skutečná životnost pohybu-
je od 70 do 140 let. Proto je cílem vede-
ní ČEZ provozovat ji minimálně do roku 
2025. Mnoho zařízení však svou technic-
kou úrovní odpovídá době, kdy elektrárna 
vznikla. Ty je nyní nutné vyměnit nebo mo-
dernizovat. Patří mezi ně rozváděče vysoké-

ho napětí 6 kV, které zajišťují vlastní spotře-
bu elektrárny a napájení havarijních okruhů. 
Stejné rozváděče se používají i v JE Teme-
lín. Jejich technická úroveň a provedení od-
povídají možnostem doby, ve které vznika-
ly. Proto společnost ČEZ vypsala veřejnou 
zakázku na rekonstrukce silových částí roz-
voden 6 kV spočívající v náhradě maloole-
jových vypínačů vakuovými vypínači a s tím 
spojené nezbytné úpravy konstrukcí skříně 
rozváděče. Retrofit rozváděčů bude prove-
den ve dvou krocích:

– náhrada vypínače moderním vakuovým 
vypínačem VD4 (obr. 2),

– náhrada elektromechanických ochran elek-
tronickými ochranami. 
Společnost ABB dodá do obou elektráren 

celkem 663 nových výsuvných částí s vypí-
načem VD4 a materiál na úpravu 942 polí 
rozváděčů vysokého napětí. Dodávka je roz-
dělena do desíti dílčích celků a bude realizo-
vána v průběhu čtyř let.
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Ve Zlíně se letos v květnu uskutečnila 32. 
konference o technické diagnostice, spoleh-
livosti a bezpečnosti v průmyslu TD 2009 – 
Diagon 2009. Pořadateli byli Univerzita To-
máše Bati ve Zlíně (UTB), Vysoké učení tech-
nické v Brně, Český národní komitét IMEKO 
a Academia Centrum UTB. V komorním pro-
středí za účasti necelých tří desítek odborní-
ků bylo na konferenci předneseno devět z cel-
kem patnácti příspěvků obsažených v tištěném 
sborníku z konference (sedm v sekci Diagnos-
tika a osm v sekci Bezpečnost).

Z přednesených přednášek zaujaly zejmé-
na příspěvky pojednávající o metodické strán-
ce diskutovaného problému, jako např. Vib-
rodiagnostika a přesnost diagnózy (ve sbor-
níku Vibration Diagnostics and Diagnosis 
Accuraccy; F. Vdoleček, FSI VUT v Brně), 
Přehled mechanismů zvýšení spolehlivosti 
vestavěných systémů (Overview of Mecha-
nisms for Improving Reliability of Embed-
ded Real-Time Systems; J. Strnadel, FIT VUT 
v Brně), Polymerační stupeň papíru (Degree 
of polymerization of the paper and mecha-
nical strength of the paper in the oil-immer-
sed power transformer in the course of age-
ing – results of experiments and new obtai-
ned knowledge; J. Nejedlý, EGÚ Brno, a. s.), 

Bezpečnostní prvky pro tvorbu nezávislých 
jednotek (A. Lásková, M. Tabas, F. Babi-
nec, FSI VUT v Brně) a Použití metody Hu-
man HAZOP při analýze spolehlivosti obslu-
hy (L. Kotek, F. Babinec, FSI VUT v Brně). 
Některé z přednášek připravených na konfe-
renci budou postupně zveřejněny v editova-
né podobě jako články v časopise Automa.

Zájemci o sborník TD2009 – Diagon 2009 
(90 stran formátu A4, ISBN 978-80-7318- 
-840-5) se mohou obrátit na sekretariát kon-
ference (e-mail: grulichova@rektorat.utb.
cz, tel.: 576 032 062, 606 777 238). Příští,  
33. konference TD – Diagon je plánována 
na tradiční termín okolo poloviny května 2010 
(informace na www.diagon.utb.cz).  (sk)


