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PST – základní princip
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Fázový posun řídí 
přenos činného výkonu

Změna napětí řídí 
přenos jalového výkonu



Principy, provedení
PŘÍMÝ  (jednojádrový) PST

Asymetrický –
pro malé úhly

Symetrický –
dovoluje i velké 
úhly

Menší výkony, proměnné napětí vst/výst., hmotnost

Menší výkony,  stejné napětí vst./výst., hmotnost



Principy, provedení
NEPŘÍMÝ (dvoujádrový)  PST

Asymetrický –
malé úhly

Symetrický –
velké úhly



Provedení
NEPŘÍMÝ (dvoujádrový)  PST

Sn = 1400 MVA
Un = 400/400 kV
α = ± 25°



Provedení
NEPŘÍMÝ (dvoujádrový)  PST

Sn = 600 MVA; Un = 400/400 kV; α = ± 40°



Provedení

Divača - SLOVINSKO

PST 600MVA, +-40°



Vyrobitelnost

Zadání pro profil V445/6 (DE): 1700MVA, +-30°, alt, +-35°, uk 12-16%

Dvě řešení:
2x1700MVA, 18° sériově
2x 850 MVA, 30° paralelně



PST v HRA



PST 2x 850MVA / vedení

s/s Divaca
SLO

Principiální / detailní schéma zapojení



2+33

3

1

Možné varianty umístění v HRA



PST 2x 850MVA / dispozice

s/s Divaca
SLO



Přehled „co bylo“ 02-12 2011

~02/2011 - zadání studie „Možnosti umístění PST v TR
Hradec (EET) - spíše Územně technická studie (ÚTS) než 
studie proveditelnosti. 

• odevzdání podkladů pro prezentaci do PV 05/2011 
(později označené jako 1. etapa)

• odevzdání studie (ÚTS) jako celku 06-07/2011 -
později 2. etapa

~09/2011 - zadání 3. etapy studie (ÚTS) - zpracovatel 
EET
Cíl:
Zjistit územně-technické možnosti instalace PST v HRA
Osahat si pravděpodobné technické řešení



Přehled „co bylo“02-12 2011

1. a 2. etapa: 
Uvažovány 2 stroje  1600 MVA, jeden ve V445, druhý ve 
V446 (HRA - ROH); velikost regulace až do ±20o.
Studie se zabývala především možnostmi umístění - viz  
obrázek. Současně upozornila, že slabým místem je 
doprava PST do TR Hradec - velká přepravní hmotnost a 
rozměry.

3. etapa:
Vzhledem k přepravním hmotnostem zadána varianta: 
V TR Hradec uvažovat paralelní práci dvou strojů 850 MVA 
/vedení =>celkem 4 stroje. Stanovení maxima rozsahu 
regulace, aby přepravní hmotnost nepřesáhla 300t. 
Variantní umístění v TR Vernéřov.



Přehled „co bylo“ 2011
~ 7/2011 – podniknuta referenční návštěva – ELES 
Slovinsko – PST 2x600MVA +-40° - Divača / Itálie
Získány praktické poznatky z obdobného projektu, 
rozhodnutí o možnosti rozdělení velkého výkonu do 
paralelních jednotek 2x850MVA, co největší reg. úhel.

~11/2011 – referenční návštěva ČEPS na Workshopu 
ABB s problematikou PST v Budapešti
Cíl: Získat podklady pro studii proveditelnosti
(Získání bližších znalostí a informací o technice PST a 
jejich výrobních a dopravních možnostech)



Přehled „co bylo“ 2012
Objednání síťových studií při použití PST 
EGÚ Brno, KEMA
Cíl: 
stanovit vliv regulace pomocí PST na toky výkonů v PS 
ČR. Stanovit konečné reálné parametry PST, které zajistí 
řešení (blokování) přetoků z DE
04/2012 odevzdání

Výsledek:
2x 850MVA, +- 30°, ek = 12-16% ,
prověrka všech zatěžovacích stavů jednotlivých 
vedení PS při různých regulačních úhlech – kladný 
výsledek



Přehled „co bylo“ 2012
05/2012 - odevzdání 3. etapy studie UTS – víme, co 
budeme stavět, víme kde, jak dlouho to bude trvat, kolik to 
asi bude stát.  
První podklady pro studii proveditelnosti a DZA – umístění 
PST v HRA

~ 06/2012 Referenční návštěvy potenciálních výrobců
Máme předběžnou představu o strojích, navštívíme výrobce 
k prokonzultování jejich možného provedení, technické 
specifikace, výrobních a přepravních možností.
Otázky pro návštěvu připraveny a projednány. Představa o 
stroji upřesněna, zadán předběžný výpočet a návrh více 
výrobcům. Cílem – získat reálné parametry pro TS



Přehled „co dál“
~ 06/2012 Zadávání studie proveditelnosti. 
Studie proveditelnosti vychází z základě 3. etapy UTS a 
výsledků studie EGÚ Brno. Zadání zahrnuje výsledky z 
návštěv výrobců
Termín: ~02/2013

~ 03/2013 Po dokončení Studie proveditelnosti zadání 
DZA:
Dokumentace zadání akce bude zpracována pro vybranou 
variantu. 
Termín 30.9.2013.

Zahájili jsme výkupy pozemků:
Můžeme začít souběžně se zpracováním DZA. 
Termín 31.3.2014.



Založení vnitřního projektu ČEPS

Souběžně byly v ČEPS založeny projekty na:
1) Komunikaci kolem PST
2) Provoz, řízení a obchodní stránka provozu PST



Technická specifikace

Vyhodnocení: 

 

1) Varianta +‐30° 
 

 ABB je schopno vyrobit požadované PST dle předané předběžné specifikace.  
 Reálný úhel regualce bude v tomto případě +21,3, ‐38°, impedance sériového vinutí cca 15% při 

plném výkonu ve směru R. (‐38°). Snížení impedance vede k nárůstu rozměrů nad mez 
přepravitelnosti 

 Přepínač odboček A/R musí být vybaven svodiči přepětí kvůli možnému atmosférickému přepětí
 Přepínač odboček je blokován při teplotě nižší než ‐25°C (projednat‐ vyjasnit) 
 Max. hluk 78dB  
 ONAN / ODAF možné podle požadavků (ONAN – 80% zátěže) 
 Nejtěžší přepravovaný díl 331t 
 Možnost OZ jen s odpojením linky – nerozumím, vyjasnit!! 

 

 

2) Varianta +‐35° 

 

 ABB je schopno jednotku vyrobit, je však na hraně zejména v řízení cirkulačních proudů při 
nesoučasné regulaci paralelních strojů !!! Vyrobitelné jen za podmínky rozdlení cirkulačních 
proudů, což je těžko splnitelné. 

 Přepínač odboček je blokován při teplotě nižší než ‐25°C (projednat‐ vyjasnit) 
 Reálný úhel regulace je +24,2°, ‐40°, impedance sériového vinutí 18% při plném výkonu 
 Přepínač A/R musí mít svodiče  
 ONAN / ODAF možné podle požadavků (ONAN – 80% zátěže) 
 Max. hluk 75dB 
 Nejtežší přepravovaný díl 355t 
 Možnost OZ jen s odpojením linky – nerozumím, vyjasnit!! 
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Tvorba technické specifikace

s/s Divaca
SLOVINSKO

Jsme ve fázi technických jednání s potenciálními výrobci : 
SIEMENS, ABB, ALSTOM, TOSHIBA

Cílem je zjistit výrobní možnosti a sestavit proveditelnou 
specifikaci strojů – termín 6/2013 – Zadávací dokumentace 9/2013



Harmonogram projektu:

s/s Divaca
SLOVINSKO



Závěr
 Byly provedeny studie základního technického řešení PST v HRA, 

jejich umístění a dopravy od výrobce – známe technické a 
dispoziční nároky.

 Byly provedeny dvě síťové studie EGÚ Brno a KEMA, které určila 
základní parametry strojů a zkontrolovaly provoz PST v rámci PS 
ČR.

 Byl založen vnitřní projekt ČEPS
 Vykupují se pozemky pro stavbu
 Připravuje se technická specifikace strojů
 Připravuje se DZA (Dokumentace zadání akce) – tím budou 

splněny předpoklady k zadání investiční akce.
 Budou následovat další kroky realizace akce ve smyslu 

Stavebního zákona
 Předpoklad uvedení do provozu na konci r.2017



Vedeme elektřinu nejvyššího napětí

Jiří Velek, K. Fiala

ČEPS, a.s
Elektrárenská 774/2
Praha 10

velek@ceps.cz
fiala@ceps.cz
www.ceps.cz


