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Poslání SC B5: 
 
• podporovat rozvoj produktů na poli ochran a automatik  

• výměnu informací a znalostí 

• navrhovat a vylepšovat principy ochran a automatik 

• aplikace a management ochran a automatik 
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Struktura SC B5: 
 
• Předseda -  Iony Patriota (BRA) 

 
• Sekretář -  Rannveig Loken (NOR) 

 
• SAG (předseda + sekretář + předsedové AG) 

• stanovuje hlavní směry práce SC 

• navrhuje témata pro WG 

• vydává zprávy o činnosti SC 

• aktualizuje strategický plán SC (zhruba každé 3roky) 
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Advisory groups: 
 
• AG 51: automatizace stanic a dálkové ovládání 

 
• AG 52: ochrany a monitorovací zařízení 

 
• AG 53: monitorovací, měřící, záznamové systémy a  
  systémové ochrany 
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Pracovní  skupiny ukončené 2011-12: 
 
• Vysokoimpedanční poruchy 

(brožura, Electra) 
 

• Funkční testování systémů založených na IEC 61850 
(brožura, Electra) 
 

• Moderní funkce distančních ochran a jejich aplikace 
(brožura, Electra) 

 
• Přijatelná funkční integrace ve stanicích 

 (brožura, Electra) 
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Pracovní  skupiny probíhající: 
 
• Moderní techniky pro chránění větrných farem 

 
• Disponibilita a spolehlivost digitálních ŘS 

 
• Údržbové strategie pro ochrany a ŘS 

 
• Chránění speciálních transformátorů (PST, HVDC) 

 
• Chránění kondenzátorových baterií 
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Pracovní  skupiny probíhající: 
 
• Technologie pro WAPCS (s SC D2) - 2013 

 
• Aplikace ochran založených na IEC 61850 - 2013 

 
• Vliv HVDC na chránění přenosových sítí (s SC B4) 

 
• Dopady a výhody standardizovaných ochr. systémů - 2013 

 
• Lifetime management ochran 
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Pracovní  skupiny probíhající: 
 
• Vzdělávání a profesní rozvoj pracovníků ochran a ŘS 

 
• Koordinace ochran v sítích budoucnosti 

 
• Aplikace a řízení cyber bezpečnosti v ochranných a řídích 

systémech 
 

• Chránění sítí s omezeným zkratovým výkonem 
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WG začínající v roce 2013: 
 
 (vybráno a schváleno z asi 10 návrhů) 
 
• Ochrany a ŘS stanic - využití vzdáleného přístupu 

 
• Interakce uživatele v procesu inženýringu systémů IEC 61850 
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Seminář - preferenční témata 2012 
 
Téma1 : vliv sítí budoucnosti na ochrany a ŘS 

• Požadavky na komunikace 
• Koexistence ochranných a řídících funkcí 
• koordinace  a verifikace zařízení v systému 

 
Téma2:  využití a aplikace vzdáleného přístupu (ochrany/ŘS) 

 
• Obousměrné  řízení dat, záznamy, konfigurování, parametrizace, testování 
• Automatické zpracování a analýza dat 
• Implementace zásad bezpečnosti 
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Z jednání schůze SC B5: 
 29. 8. 2012  - Congress centre -Paříž 
 
• představení nových členů 

• schválení závěrů minulé schůze (Laussane) 

• zprávy o činnosti jednotlivých AG 

• organizace následující kolokvia 
• Bello Horizonte (BRA) – 9/2013 

• výběr preferenčních témat pro seminář 2014 
• IEC 61850 – sladění očekávání uživatelů a dodavatelů  

• nové možnosti ochran s využitím vylepšených komunikací 
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Z jednání schůze SC B5: 
 
• preferenční témata pro kolokvium 2013 (BRA) 

• ochrany a ŘS – přejímka, uvádění do provozu, funkční zkoušky 

 

• použití nekonvenčních měničů – zkušenosti a perspektivy 

 

• chránění, monitoring a řízení tlumivek a spec. transformátorů 
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Z jednání schůze SC B5: 
 
• návrhy a volba nových WG  

• (návrhů 10, vybráno 2) 

• výběr místa konání schůze 2015 
• Petrohrad 

• snaha o spolupráci s dalšími organizacemi 
• ENTSO-E 

• IEC, IEEE 

• CIRED 
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Z jednání schůze SC B5: 
 
• „o čem se mluví v ochranách“ 

• IEC 61850 

• WAMS 

• cyber security 
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Zajímavé odkazy: 
 

www. cigre.org 
 

www.cigre-b5.org 
 

www.e-cigre.org 
 

www. cigre.cz 
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Děkuji za pozornost 
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