
Výsledky generálního zasedání CIGRE 
Session 2014

Nové výzvy elektroenergetiky v ČR a SR
Skalský Dvůr 25.‐26.3.2015

PLYN SF6 – PŘEDMĚT PRACÍ CIGRE A 
NOVÉ LEGISLATIVY EU A IEC

Ing. Dagmar Kopejtková
d.kopejtkova@gmail.com



Obsah

 VLASTNOSTI SF6 PRO UŽITÍ V ELEKTROTECHNICE
 HISTORIE UŽITÍ SF6 A HISTORIE PRÁCE CIGRE V 

TÉTO OBLASTI
 PŘEHLED AKTUÁLNÍCH PUBLIKACÍ CIGRE 

(TECHNICKÉ BROŽURY A REFERÁTY)
 NORMALIZACE IEC A ČSN EN
 VÝVOJ LEGISLATIVY V EU
 ZÁVĚR



Vlastnosti SF6 pro užití v elektrotechnice

 silně elektronegativní (zachycuje volné elektrony)
 vysoká elektrická pevnost (cca 3x větší než vzduch)
 vysoká schopnost zhášení oblouku (cca 100x lepší než vzduch)
 vysoká schopnost přenosu tepla (cca 2 až 5x větší než vzduch) 
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Historie užití SF6
• Objev plynu : 1901 pány Henri Moissan a Paul Lebeau
• První patenty pro využití v elektrotechnice: 1938 panem Vitaly Grosse (AEG) a nezávisle v 

USA v 1951 pány H. J. Lingal, T. E. Browne a A. P. Storm (Westinghouse)
• První aplikace pro spínací přístroje: 1953 odpínač 15 kV-161 kV s VYP schopností 600 A, 

1956 vypínač 115 kV s VYP schopností 5 kA (Westinghouse – 6 komor v sérii)
• První aplikace pro GIS: 1968 (BBC Zurich)
• Rozvoj výroby a široké nasazení pro všechny napěťové úrovně : 70. léta 20. století
• Dominantní technologie na trhu: od cca 1980 spolu s vývojem samozhášecí komory a 

prvním vypínačem 245 kV s jednou komorou 



Aktivity CIGRE v oblasti SF6
Minulost:
Pracovní skupina pro GIS v rámci SC23, v níž vždy působila TF01 zaměřená na SF6
Číslo pracovní skupiny se měnilo, např. WG23.03, WG23.10 
Současnost:
SCB3 – Poradní (koordinační skupina) AA2 (GIS a GIL) a v ní :
• vznikající a zanikající pracovní skupiny (WG) řešící konkrétní problematiku SF6, v  této 

chvíli WG B3.40 : „SF6 Measurement Guide“
• aktivita zaměřená na monitorování aktivit ECOFYS, CAPIEL, IEEE, IEC, EU v oblasti 

použití SF6

V rámci Generálního zasedání CIGRE Paříž 2014 se konal samostatný workshop zaměřený 
na problematiku SF6 (aktivity CIGRE, manipulace s plynem, nové nařízení EU 517/2014)

Kromě SCB3 se problematika SF6 vyskytuje i v:
• SCD1 Materiály a nové zkušební techniky (zejména s ohledem na možnou redukci užití 

SF6, resp. jeho náhradu)
• SCC4  Technické chování systémů (zejména s ohledem na koordinaci izolace a správu 

majetku)



Přehled aktuálních publikací CIGRE (TB) pro čistý SF6

SCB3:
 CIGRE TB 234 „Průvodce pro recyklování SF6“, 2003
 CIGRE TB 276 “Průvodce pro přípravu užitečných 

praktických instrukcí pro zacházení s SF6”, 2005
 CIGRE TB 430 “Průvodce pro stanovení těsnosti SF6”, 2010 
 CIGRE TB 567 „Analýza plynu SF6 jako prostředek 

stanovení provozního stavu zařízení vvn a zvn”, 2014
 CIGRE TB 594 “Omezení užívání plynu SF6 během 

kusových zkoušek elektrických zařízení s izolací SF6”, 2014 



Přehled aktuálních publikací CIGRE (TB) 
pro směsi s SF6

SCB3 :
 CIGRE TB 163 „Směsi plynu SF6“, 2000
 CIGRE TB 260 „Směsi N2/SF6 pro plynem izolované 

systémy“, 2004

SCC4 :
 CIGRE TB 360 „Koordinace izolace vztažená na vnitřní 

izolaci plynem izolovaných systémů s SF6 a směsí N2/SF6 v 
podmínkách střídavého napětí“, 2008 



Přehled referátů na Generálním zasedání Paříž 2014 
– náhrady za SF6

SCD1:
 D1_102_2014 „Pevné/plynné izolační systémy pro SS kompaktní 

systémy vvn a zvn“ (studie dielektrické pevnosti N2, N2/Ar, N2/O2, 
N2/O2/Ar, SF6, N2/SF6)

 D1_305_2014 „Vývoj v alternativě k SF6 pro rozváděče vvn a 
zvn“ (směs fluoronitril/CO2)

 D1_306_2014 „ Měření kritické dielektrické pevnosti a 
ionizačního koeficientu směsí N2/O2” (hledání optimálního 
poměru pro směs N2/O2/CO2/Ar)

 D1_308_2014  „CF3I plyn a jeho směsi: Potenciál pro elektrickou 
izolaci“ (směs CF3I/CO2 pro aplikace GIL)
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Vývoj IEC – požadavky na kvalitu SF6

Obsah
ČSN EN 
60480 pro 

znovunaplnění

Platná 
ČSN EN

60376

Předcházející
IEC 376

Výrobce
(Solvay)

Vzduch 3 % w 0,2%w 0,05%w 0,005%w
CF4 nestanoveno 0,24%w 0,05%w 0,001%w

H2O 25 ppmw 25 ppmw 15 ppmw 0,65 ppmw
Minerální olej 10 ppmw 10 ppmw nestanoveno 1 ppmw

Celková kyselost 
vyjádřená v 

HF

25 ppmv
(12 ppmv ve 

vyjádření 
SO2+SOF2)

1 ppmw=
7,3 ppmv

0,3 ppmw 0,3 ppmw



Vývoj legislativy EU – nařízení 517/2014

• Netýká se pouze jednotlivých plynů skleníkových plynů, ale též jejich směsí s plyny, 
které ke skleníkovému efektu nepřispívají

• SF6 je definována  GWP v hodnotě 22800 
• Z hlediska zodpovědnosti za plnění může být „Provozovatel“ v odůvodněných 

případech nahrazen „vlastníkem“.
• „Užitím“ se rozumí manipulace s plynem ve výrobě, během údržby nebo provozu, 

včetně doplňování a výměny plynu
• „Hermeticky těsné zařízení“  (díly s SF6 musí být utěsněny sváry, pájením nebo 

podobným pevným spojením, zkoušený únik musí být při tlaku alespoň 1/3 
maximálního dovoleného provozního tlaku menší než 3 g za rok)

• „Systém detekce úniku“ znamená kalibrovaný mechanický, elektrický nebo elektronický 
přístroj (zařízení), které je schopno detekovat úniky plynu a varovat provozovatele



Nové nařízení 517/2014  – čl. 3

Zavádí pojem „podnik“, čímž se rozumí :



Nové nařízení 517/2014  ‐ čl. 4  NOVÝ odst. 1 a 3
KONTROLA TĚSNOSTI

POVINNOST PROVOZOVATELE KONTROLOVAT TĚSNOST ZAŘÍZENÍ S VÍCE 
NEŽ 5 tCO2e (EKVIVALENT HMOTNOSTI CO2 (0,22 kg SF6))  

Kontrola nemusí být  provedena na zařízení jestliže :
• Obsahuje <10 tCO2e (0,44 kg SF6) a je označeno jako “hermeticky těsné“
Jestliže je splněna jedna z následujících podmínek:
• Má prokázanou míru úniku <0,1% za rok a toto je uvedeno v technické specifikaci a 

na štítku
• Je vybaveno zařízením pro sledování  tlaku nebo hustoty
• Obsahuje méně než 6 kg skleníkového plynu

OBSAH EQV. CO2 OBSAH SF6 PERIODA KONTROLY TĚSNOSTI
zařízení není vybaveno 

systémem detekce úniku
zařízení je vybaveno 

systémem detekce úniku

>5 tCO2e; <50 tCO2e >0,22 kg; <2,2 kg 12 24
>50 tCO2e; <500 tCO2e >2,2 kg; <22 kg 6 12
>500 tCO2e >22 kg 3 6



Nové nařízení 517/2014  – čl. 5 NOVÝ

SYSTÉMY DETEKCE ÚNIKŮ
POVINNOST PROVOZOVATELE VYBAVIT (pro zařízení od 1.1.2017) 

ZAŘÍZENÍ S VÍCE NEŽ 500 tCO2e (EKVIVALENT HMOTNOSTI CO2 (22 kg 
SF6))  SYTÉMEM DETEKCE ÚNIKŮ, který informuje (varuje) 
provozovatele nebo servisní organizaci o jakémkoliv úniku

Sytém sám musí být kontrolován minimálně KAŽDÝCH 6 LET, ZDA SPRÁVNĚ PRACUJE

Rozdíl v požadavcích (definicích podle článku 2 a 5)
Článek 2, Definice

Článek 5, Systém detekce úniků



Nové nařízení 517/2014  – čl. 6 ZMĚNA, odst. 1

EVIDENCE
POVINNOST PROVOZOVATELE, NA NĚJŽ SE VZTAHUJE ČL. 4, odst. 1 
(kontrola těsnosti), ZALOŽIT A  UDRŽOVAT EVIDENCI (ZÁZNAMY) PRO KAŽDÝ KUS 
ZAŘÍZENÍ SE SKLENÍKOVÝM PLYNEM, KTERÁ BUDE OBSAHOVAT NÁSLEDUJÍCÍ info:
a) Množství a typ plynu
b) Množství plynu doplněného během instalace, údržby a provozu, a v důsledku úniků
c) Zda množství plynu bylo recyklováno (vyčištěný plyn)   nebo regenerováno (plyn vrácený do 

výrobního procesu), jméno a adresa společnosti, která úpravu plynu provedla, a její certifikační 
číslo (je-li aplikovatelné)

d) Množství skladovaného plynu
e) Identita toho, kdo přebírá záruky za instalaci, servis, údržbu, opravy a likvidaci zařízení, vč.  

čísla jeho certifikátu (je-li aplikovatelné)
f) Datum a výsledky kontroly těsnosti
g) Bylo-li zařízení zlikvidováno, přijatá opatření pro skladování a likvidaci plynu  
Tato evidence musí být k dispozici na vyžádání státními orgány a uložena po dobu  5 let

V článku 4, odst. 1 je napsáno, že pokud je elektrické zařízení vybaveno přístrojem pro 
sledování tlaku či hustoty, není třeba provádět kontroly těsnosti a tudíž by se na 
provozovatele elektrických zařízení vvn a zvn článek 6, odst. 1 NEMĚL vztahovat. 



Nové nařízení 517/2014  – čl. 12 ZMĚNA

OZNAČOVÁNÍ ŠTÍTKY A INFORMACE O ZAŘÍZENÍ
VŠECHNA ZAŘÍZENÍ A SKLADOVACÍ NÁDOBY OBSAHUJÍCÍ SKLENÍKOVÉ 
PLYNY (bez ohledu na množství) MUSÍ BÝT OZNAČENY ŠTÍTKEM, KTERÝ 
OBSAHUJE:
a) Informaci, že uvnitř je fluorovaný skleníkový plyn a chemické jméno plynu
b) Od 1.1.2017 musí být množství vyjádřeno v ekvivalentu CO2 a uvedena hodnota 

GWP (SF6 22800)
c) Informace, že zařízení je hermeticky těsné (pouze je-li tomu tak)
d) Informace, že elektrické zařízení bylo vyzkoušeno na únik <0,1% za rok (pouze je-li 

tomu tak)
e) Toto vše v češtině
f) U skladovaného plynu musí být na štítku uvedeno, zda jde o recyklovaný nebo 

regenerovaný plyn, číslo šarže a jméno a adresa společnosti, která úpravu plynu 
provedla

Na štítku již nemusí být uvedeno, že plyn je jmenován v Kjótském Protokolu.
Štítkem s GWP a podobně (viz výše) musí být označeny i tlakové lahve..



Nové nařízení 517/2014  – čl. 10 DROBNÁ ZMĚNA

ŠKOLENÍ A CERTIFIKACE
POVINNOST STÁTŮ , NA JEJICHŽ ÚZEMÍ JSOU PROVOZOVÁNA ZAŘÍZENÍ, 
NA NĚŽ SE VZTAHUJE ČL. 5 (systémy detekce úniků), ZAVÉST CERTIFIKAČNÍ 
PROGRAM, VČETNĚ SYSTÉMU JEHO VYHODNOCENÍ, A TO PRO  
NÁSLEDUJÍCÍ ČINNOSTI:
a) Instalace, servis, údržba, oprava nebo vyřazení z provozu zařízení se 

skleníkovým plynem
b) Kontroly těsnosti
c) Znovuzískávání



Nové nařízení 517/2014  – čl. 19 VÝZNAMNÁ ZMĚNA

PODÁVÁNÍ ZPRÁV
Od 31.3.2015 se týká výrobců, importérů a exportérů plynu a podniků 

Podávání zpráv se týká :
• Výroby, dovozu, vývozu plynu od 100 tCO2e (4,4 kg SF6)
• Zneškodnění plynu od  1000 tCO2e (44 kg SF6)
• Dovozu zařízení obsahujícího více než  500 tCO2e (22 kg SF6)

Oproti 842/2006 bylo množství podstatně sníženo a týká se plynu z celého světa 
(nejen EU). 
Povinnost podávání zpráv není explicitně jmenována pro provozovatele zařízení.



ZÁVĚR

Hlavní cílem je:
OMEZIT ÚNIKY SF6 DO ATMOSFÉRY 

NA NEJMENŠÍ NEZBYTNOU MÍRU


