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Co je SC B2 ? 

Studijní skupina „Venkovní vedení“ (Overhead lines) 

 Tři hlavní směry : 

• Přijatelnost venkovních vedení (Provedení „environment friendly“, 

působení na veřejnost) 

• Zvýšení kapacity stávajících vedení (Uprating, upgrading) 

• Zvýšení spolehlivosti a provozuschopnosti vedení (Monitoring, životnosti 

prvků, práce pod napětím, CBM) 

Vedení : Konstantin O. Papailiou (Švýcarsko, bývalý GŘ spol. Pfisterer) 

 Sekretář: Herbert Lugschitz (Rakousko, APG) 

 

 

 
 



Složení SC B2 

SC B2 má 26 pracovních skupin, skupinu pro zákazníky a 4 poradní 

skupiny (TAG) 

 

Pracovní skupiny (WG) : 

Každá WG má nosné téma, po 3 letech končí svoji činnost. 

Cílem je vydání technické brožury, článku v Electra a výukové lekce 

Popis činnosti jednotlivých WG, a akční plán jsou přístupné na www.stránkách 

Stránky http://b2.cigre.org/ 

 

 

 
 

http://b2.cigre.org/


Zastoupení v SC B2 za ČR a SR 

Celkem jsou v B2 zástupci 24 zemí a pozorovatelé z 11 zemí 

Za ČR a SR: 

B2.21 Izolátory: Václav Skelnička EGÚ HV Laboratory 

B2.22 Mechanická spolehlivost: Pavel Froněk EGEM 

B2.24 Stožáry: Čeněk Laub EGEM 

B2.27 Práce pod napětím: Jiří Steinbauer ELCON 

B2.40 Vnější vzdálenosti: Pavel Froněk EGEM 

B2.53 Outsourcing (externí zdroje): Jiří Steinbauer ELCON 

B2.55 Vodiče: Miroslav Bindzár SAG ELV  



Zpráva z Paříže  

Představení vize do roku 2050  
• nárůst spotřeby elektrické energie (elektrická 

energie pro každého, nárůst počtu obyvatel)  
• energetický mix a nárůst OZE (potřeba vyvážit 

výrobu a spotřebu – tzv. supersítě (Asie-Evropa) 
• potřeba integrované a kompaktní sítě (spojení 

mikrosítí – nárůst významu distribučních sítí, 
přenos technologií z PS do DS) 

• SC B2 – 3 preferenční témata 
 



Zpráva z Paříže – SC B2  

PS 1 – Stávající vedení a jejich lepší využití  
Nejvíce příspěvků – trendy:   
• Upgrading (nárůst napětí), uprating (nárůst průměru 

vodičů) – Norsko 
• Coating keramických izolátorů – zvýšení odolnosti 

proti znečištění-Japonsko 
• Výměna stávajících vodičů za HTLS (RTE 

nainstalovali na více než 500 km), ACSS, metal-
matrix-composite, GAP (zkušenost z Brazílie) 

• Využití stávajících ochranných pásem – kompaktní 
vedení, kombinovaná vedení AC/DC (studie 
Německo) 

• Ampacita a její předpověď (teplotní modely, 
dynamické zatěžování vedení) 

 



Zpráva z Paříže – SC B2  

PS 2 – Správa nadzemních vedení  
 Zaměření na posouzení stavu komponent, nové materiály a 

postupy při navrhování nových částí vedení 
• ELIA (Belgie) – otázka obnovy zařízení – stav 

komponent, potřeby, technické standardy - do jaké 
míry aplikovat legislativu 

• RTE – pevnost vodičů ACSR mazaných a 
nemazaných, stanovení životnosti vodiče 

• Hodně příspěvků o izolátorech – K.I. vs. sklo vs. 
keramika 

• Norsko – numerické metody pro předpověď počasí 
 



Zpráva z Paříže – SC B2  

PS 3 – Údržba a obnova OHL  
Zaměření na snižování nákladů, netradiční způsoby údržby 
• Snižování odstávek vedení – používání robotů, 

práce pod napětím (Japonsko) 
• Údržba formou CBM (condition based 

maintenance) – údržba zařízení založená na jeho 
stavu 

• RTE – inspekce koroze stožárů pomocí letecké 
inspekce, používání robotů jako tzv. třetí ruku 

• RTE – údržba OPV v chráněné oblasti s cílem 
redukce zásahů, tj. cílená výsadba vhodných  
(nízkorostoucích) porostů 

 



Zajímavosti z Paříže 2012 

• Informace z Číny – připravované 3 varianty 
propojení s Evropou (v Číně nárůst výroby, 
Evropa bude mít nedostatek el. En.) 

• 750 kV A.C., 800 kV D.C., 1100 kV A.C., cca 
6000 km 

• Japonsko – popis tsunami z r.2011, přijatá 
opatření 

• Brazílie – opatření pro využití ROW (zahrádky 
pro nezaměstnané, ROW patří energetice – 
zamezí krádežím, využijí půdu) 
 



Paříž 2012 – technický a administrativní setkání 

TM – strategický plán CIGRE 
• Prezentace práce jednotlivých WG 
• Návrh témat na GZ Paříž 2014 

 
AM – procesní záležitosti (členství, skupiny WG) 
• Přínos CIGRE - využití prací v normalizaci 

(IEC, CENELEC) – zatěžování vedení, výpočty 
stavů 

• Sympózia a jejich náplň (2013 – NZ, 2014 – 
Paříž) 

 
 



WG B2.21 Izolátory – V.Sklenička 

 

Vydané TB CIGRE a publikace v ELECTRA: 
 
• TB 481 Směrnice pro laboratorní  hodnocení kompozitních 

izolátorů sejmutých z vedení po určité době provozu 
• TB 365 Ochrana kompozitních izolátorů na venkovních 

vedeních  proti obloukovému zkratu 
• TB xxx „Vyhodnocení nových metod diagnostiky 

kompozitních izolátorů na venkovních vedeních“  
• Electra „Výzkum různých roztoků pro konstrukční zkoušku 

pronikání barviva podle normy IEC 61217“ 
 

manner. 



WG B2.21 Izolátory - pokračování 

 

 
Předpokládá se, že skupina bude pod novým označením 
pokračovat v práci na následujících tématech: 
• Postupy a nástroje pro práce pod napětím na vedeních vvn (pro 

nejvyšší napětí) 
• Směrnice pro návrh izolátorových závěsů pro stejnosměrná 

napětí 
• Výpadky vedení působené ptáky 
• Chování porcelánových a skleněných izolátorů pokrytých 

silikonovým kaučukem (vulkanizovaným za nízkých teplot) 
” of a live work program and could improve availability of 
the grid in a cost effective manner. 



WG B2.22 Mechanická spolehlivost – P.Froněk 

 

Téma: mechanická bezpečnost elektrických vedení - prevence 
kaskádních poruch, současné praktiky u provozovatelů, definice a 
normy, počítačové simulace, způsoby zmírnění dopadů 
kaskádních poruch 
 
Skupina již ukončila činnost 
Článek vyšel v ER v čísle 264 (10/2012) 
Nyní byla vydána TB č. 515 („Mechanical security“) 
f the grid in a cost effective manner. 



WG B2.24 Stožáry – Č.Laub 

 

Téma : Statická a dynamická zatížení stožárů vedení vn a vvn 
Cíle: 
• Vývoj statického výpočetního SW pro návrh nových stožárů, 

který sníží rozsah zátěžových zkoušek stožárů 
• Vývoj SW pro analýzu dynamických sil u stožárů  

přenosových vedení 
Postup prací: 
• Statická analýza – 1.draft v 02/2012, TB v 11/2013 
• Dynamická analýza – 1.draft v 08/2013, TB v 10/2014 



JWG B2/B3.27 Práce pod napětím – J.Steinbauer 

V současné době práce skupiny ukončena, připraveno: 

TB, článek pro Electra, výuková lekce 

Některé závěry: 

Všechny práce, které se dělají bez napětí, lze provádět i pod napětím – 

viz. dále příklady.  

Narůstá počet zemí, které práce PPN zavádí, převažují práce na 

vedeních. 

Toto souvisí s technickým pokrokem – nové technologie, moderní 

postupy, technologická zařízení a tlakem na zvyšování kvality dodávky 

elektrické energie. 



WG B2.40 Vnější vzdálenosti  - P.Froněk 

 

Výpočet elektrických vzdáleností mezi živými částmi a 
překážkami 
- Problematika ochranných pásem a koridoru vedení 
- Výskyt objektů v blízkosti vedení 
- Vliv vedení na objekty a naopak, zákony, normy, praxe 
- Zatěžovací stavy pro kontrolu vzdáleností 
- Vodorovné, svislé, prostorové vzdálenosti 
- Způsob stanovení vzdáleností 
- Vazba na IEC a jiné normy 

 
Dotazník rozeslán, odpovědi se vyhodnocují, TB bude obsahovat 
rozbor odpovědí a doporučení. 
 
s” of a live work program and could improve availability of the 
grid in a cost effective manner. 



WG B2.53 Outsourcing – J.Steinbauer 

 

Téma: Průvodce pro management týkající se technické analýzy 

vyčlenění aktivit v oblasti Přenosových vedení 

Zahájení činnosti: 08/2012 

Předpokládané ukončení ve 2015 – TB, Electra článek a výuková 

lekce 

Předpokládaný obsah: 

• Studie proveditelnosti – analýza rizik 

• Příklady postupů ve světě 

• Ekonomické zhodnocení 
s” of a live work program and could improve availability of 
the grid in a cost effective manner. 



B2.55 Vodiče – M.Bindzár 

 

Plný název: Vodiče pro zvýšení přenosové schopnosti stávajících 
venkovních vedení 
  
Vedoucí : Dale Douglass (USA) 
  
Vznik a cíle: 
Skupina vznikla v 01.2012 s cílem aktualizovat technickou 
brožuru TB 244 z r.2003 se stejným názvem.  
 
Hlavními cíli je zahrnout nové typy vodičů s kompozitním 
jádrem, které v době vzniku TB 244 nebyli komerčně dostupné 
Předpokládané ukončení činnosti WG v 2015 formou TB, článku 
v časopise Electra a výukové lekce 
 



Navržená témata pro Paříž 2014 - návrh 

PS 1 – Zmírnění dopadu nových vedení na ŽP 
• Návrh, výstavba a provoz 
• Ekologie, údržba vegetace a vliv na faunu a flóru 
• Trasování, vliv na krajinný ráz. Návrh a zkušenosti s přechody na 

podzemní vedení 
 

PS 2 – Spolehlivost a optimalizace návrhu  
• Postupy a metody 
• Vliv různých návrhů na náklady 
• Náklady v důsledku OŽP, regulačních nařízení a požadavků veřejnosti 
• Tolerance pro tečení vodičů, montážní a provozní tolerance 
• Instalace pod napětím, údržba a metody výměny vodičů 
 
PS 3 – Vodiče: Montáž a jejich chování  
• Instalace, údržba a výměna vodičů 
• Výběr vodiče a konfigurace svazků 
• Metody instalace pod napětím 
• Křehnutí vodičů a průhyb nových typů vodičů 
• Mechanické chování svazkových vodičů 



Auckland sympózium 

Společné jednání SC A3 (vn přístroje) a SC B2 
(venkovní vedení) 

Termín konání 16. – 17.9.2013 
 
Navržená témata: 
• Extrémní přírodní a povětrnostní podmínky 

(krupobití, vysoká vlhkost, zemětřesení apod.) 
• Diagnostika vedení a údržba 
• Teplotní zatížení a opatření  
• Optimalizace vedení 
• Příspěvek za ČR a SR (Detekce, záznam a odstranění 

drobných závad na přenosových vedeních – ČEPS, 
GRUBER, ELCON) 



Shrnutí  - činnost CIGRE SC B2 

• Technické brožury (e-cigre) 
• Výukové lekce 
• Články do časopisu Electra 
• Účast na sympóziích na aktuální téma (v poslední 

době UHV vedení – Čína, Indie) 
• Přípravy podkladů pro normalizaci (J.Rogier byl 

dlouhou dobu vedoucím TC 11) 
• a další dokumenty (příklad z PSE – zadání 

technických požadavků) 
• Výměny zkušeností – příprava knihy o historii 

CIGRE  



Děkuji za pozornost  
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