
SC B3

Členství ČR v 2012:
Ing. Kopejtková, ČEPS, a.s. - SCB3,
Ing. Kopejtková, ČEPS a.s - AA2 (WG B3-25),
Ing. Kunt → Ing. Fiala, ČEPS a.s. – AA3 (TF B3-23)
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SC B3 „Elektrické stanice"

Návrh, konstrukce, údržba a řízení stanic a 
rozvoden a elektrických instalací 

v elektrárnách (s výjimkou generátorů)
4 koordinační skupiny (AA)
15 pracovních skupin (WG)

3 poradní skupiny (SAG, CAG, TAG)
Nový předseda : Mr. Terry Krieg (Austrálie)



SC B3

Podrobnosti o činnosti SCB3 web : http://www.cigre-b3.org

Přehled zasedání SCB3

 9. zasedání 15.-19.5.2011 v Chicago spolu
s kolokviem IEEE/CIGRE

 10. zasedání 30.8.2012 v Paříži
 11. zasedání 7.-13.9.2013 v Brisbane v 

Austrálii následované symposiem:



SC B3
Přehled současných WG SC B3

Koordinační skupina AA1 
Koncepty & Vývoj

 WG B3.13 “Snižování doby pro výměnu zařízení vvn a zvn” (F. 
Gallon)

 JWG B3/C1/C2-14 “Optimalizace konfigurace obvodů (schémat) 
rozvoden” (G. Lingner)

 WG B3.36 “Zvláštní aspekty stř. kolektorových systémů a 
rozvoden spojené s vvn ss připojenými větrnými parky“ (P. 
Sandeberg)

Nová WG (právě schválené TOR):
 WG B3.35 „Optimalizace návrhu systému uzemnění v rozvodnách 

pomocí aplikace kvantifikované analýzy rizik“ (B. Carman)



SC B3
Přehled současných WG SC B3

Koordinační skupina AA1 
Koncepty & Vývoj

WG, které ukončily činnost:
 WG B3.12 “Získávání hodnot z monitorování stavu” (A.J. Mackrell) 

TB 462
 WG B3.26 “Průvodce pro návrh a výstavbu el. stanic střídavého 

napětí pro větrné elektrárny na moři” (J.Finn) TB 483

Nová témata (návrhy) : Aspekty ss stanic, vývoj stanic do roku 2050, 
stopa elektrických stanic v životním prostředí



SC B3
Přehled současných WG SC B3

Poradní skupina AA2 
Kovově kryté zapouzdřená zařízení s 

izolací SF6 (GIS a GIL)

WG, které v 2013 ukončí svoji práci:
 WG B3.25 „Analýza plynu SF6 jako prostředek stanovení 

provozního stavu zařízení vvn a zvn” (E.Duggan)

 WG B3.29 “Zkoušky konstrukce a provozu rozvoden evn na 
místě po montáži” (K.Uehara)

 WG B3.30 “Omezení užívání plynu SF6 během kusových 
zkoušek elektrických zařízení s izolací SF6” (S.Stangherlin)



SC B3
Přehled současných WG SC B3

Poradní skupina AA2 
GIS a GIL

WG, které začaly svoji práci:
 JTF B1/B3.33 “Proveditelnost jednotného přechodového dílu pro  

zaústění kabelů se suchou izolací o jmenovitém napětí 52 kV a 
vyšším do GIS” (P. Mirebeau)

 JWG B3/B1.27 “Faktory ovlivňující investiční rozhodnutí o použití 
zapouzdřených vedení (GIL) versus kabelů vvn a zvn pro přenosy 
vvn a zvn” (H. Koch)

 WG B3.24 “Výhody stanovení diagnózy provozního stavu GIS 
pomocí měření částečných výbojů“ (M. Reuter)



SC B3
Přehled současných WG SC B3

Poradní skupina AA2 
GIS a GIL

WG, které ukončily činnost:
 WG B3.17 “Zbytková životnost zapouzdřených rozvoden (GIS)” 

(K.Pohlink) TB 499
Nová témata (návrhy) : 
 WG xxx “Realizace jednopólových schémat GIS – plynotěsné 

rozdělení – optimalizace a spolehlivost”
 Náměty : propojení GIS – silové transformátory, rozšiřování GIS, GIS 

pro ss přenosy, údržby GIS, nekonvenční PT v GIS, požadavky na 
GIS pro sítě budoucnosti



SC B3
Přehled současných WG SC B3

Poradní skupiny AA3 
Konvenční vzduchem izolované rozvodny (AIS)
 WG B3.23 “Zvyšování parametrů a funkcionalit rozvoden” 

(H.Imagawa) – Praxe při změně: provozních a zkratových I, U hladiny, 
zapojení, materiálu přípojnic a konstrukcí, funkcionalit obvodů

 WG B3.31 “Rozvodny pro drsné klimatické podmínky” (M. McVey)
 WGB3.32 “Úspory prostřednictvím optimalizované údržby 

konvenčních rozvoden” (H. Cunningham)

WG, které ukončily činnost:
 WG B3.21 “Rozvodny na klíč” (T. Kertezs) TB 439



SC B3 Přehled současných WG SC B3

Poradní skupina AA4 
Rozvodny – správa majetku (AM)

 JWG B3.06 “Správa majetku” (J. Smit) :
o B3.06.01 “Údržba a organizace“ uzavírání smluv (zatím 

publikováno jen v rámci DOBLE)
o B3.06.05 “Praktické aplikace IT ve správě majetku”

JWG B3.34 “Předpokládaný dopad budoucích sítí 
na správu rozvoden“ (unbundling, smart grids, distribuovaná
výroba, inteligentní interface, J. Smit)



SC B3 Přehled současných WG SC B3

Poradní skupina AA4 
Rozvodny – správa majetku (AM)

WG, které ukončily činnost:

 JWG B3.10 „Modelování přechodu mezi primárními a 
sekundárními systémy pro optimalizaci jejich funkce“ TB 472

 WG-TF B3.06.04 „Integrovaný proces rozhodování pro výměnu 
zařízení stanic“ TB 486

Poznámka : V AM je aktivní i SC C1 - WG C1.16 : TB 422 “Řízení rizik v oblasti 
správy majetku TSO” , WGC1.25 “Řízení rizik a informační procesy pro AM v
současných a budoucích TSO” (aktualizace TB 309, rozhodování založené na 
analýze rizik).
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SC C1 : “Přehled publikací CIGRE na témata související se 
správou majetku (Asset management)“ ELECTRA 262, 
červen 2012
WG D1.33 : “Zkoušení na místě napětím vvn a zvn se 
současným měřením částečných výbojů” TB 502 ,
ELECTRA 262, červen 2012
WG D1.03 : „Velmi rychlá přechodová přepětí v evn GIS“ 
TB 519, ELECTRA 266, únor 2013
WG D1.03 : „Hodnocení rizik závad v GIS založené na 
diagnostice částečných výbojů“ TB 525, ELECTRA 266, 
únor 2013

Další relevantní publikace pro témata 
SC B3 (kromě SCA3)



SC B3 Paříž 2012
– Přednostní témata SCB3

PS1 : Řešení rozvoden umožňující Smart Grids (role 
rozvoden vvn a zvn při realizaci chytrých sítí, návrh a provoz 
rozvoden umožňující implementaci chytrých funkcí, 
automatizovaných a komunikačních systémů)

PS2 : Příští vývoj v rozvodnách (evn, rozvodná zařízení na 
moři, stř./ss rozvodny a stanice, rozvodny a životní prostředí)



SC B3 Paříž 2014 
– Přednostní témata SCB3

PS1 : Vývoj rozvoden pro splnění budoucích potřeb
(integrace nových přístupů pro automatizaci v R vn, dopad 
rozvoje sítí vč. Super sítí a integrace ss vvn a zvn do R 
střídavého napětí, distribuční rozvodny v rozvojových 
ekonomikách)

PS2 : Řízení životnosti v existujících rozvodnách 
(renovace, výměny, rozšíření, zvyšování parametrů, správa 
majetku, údržba, monitorování stavu a spolehlivost, řízení rizik v 
konstrukci a provozu stanic)
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Publikace a jak je na web CIGRE najít

b3.cigre.org/Publications

členské číslo
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DĚKUJI ZA POZORNOST 


