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Provoz a řízení elektrizační soustavy
Dlouholeté zkušenosti z oblasti provozu a řízení elektrizační soustavy zúročujeme spoluprací
s předními energetickými společnostmi.
Nabízíme poradenskou, konzultační a inženýrskou činnost zaměřenou na výpočty, studie,
měření, tvorbu aplikačního software a posudky v oblastech:
• modelování provozních a poruchových stavů elektrizační soustavy (ES), výpočty 		
přechodových jevů,
• řešení poruchových stavů v distribučních sítích, jejich identifikace a následné vyhodnocení
a eliminace,

• návrhy rozvodů, dimenzování napájecích sítí a rozvodných zařízení z hlediska zkratových
poměrů a mechanických vlivů,
• návrhy elektrických vedení z hlediska mechanických a povětrnostních vlivů,t
• vyhodnocení ukazatelů spolehlivosti dodávek a kvality napájecího napětí, posouzení vlivu
nově připojovaných zdrojů na distribuční síť, posouzení zpětných vlivů zařízení na síť,
• vliv elektrizační soustavy na sdělovací vedení a potrubní systémy - výpočet mezních naindukovaných napětí u projektovaných plynovodů a telekomunikačních sítí.
Kontaktní osoby:
doc. Ing. Karel Noháč, Ph.D. - nohac@kee.zcu.cz
doc. Ing. Miloslava Tesařová, Ph.D. - tesarova@kee.zcu.cz
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Výroba elektrické a tepelné energie
Pracoviště vybudovalo minipark obnovitelných zdrojů energie, jehož součástí je malá větrná elektrárna o výkonu
0,5 kW, fotovoltaická elektrárna o výkonu 20 kWp, tepelné
čerpadlo vzduch-voda o výkonu 7 kW, solární kolektory
pro ohřev vody a topení a fotovoltaické panely různé konstrukce. Zkušenosti získané při jeho provozování využíváme
při poradenské, konzultační a inženýrské činnosti v oblasti
výroby a spotřeby elektrické a tepelné energie.

• Poradenská a informační činnost v oblasti využívání
obnovitelných zdrojů energie.
• Měření fotovoltaických panelů za reálných podmínek.
• Posouzení ekonomické výhodnosti nasazení distribuovaných zdrojů energie.
• Sběr a zpracování provozních dat zdrojů, vyhodnocování jejich provozu a vlivu na ES, 		
ekonomické zhodnocení jejich využití.
• Regulace a řízení mikro-sítí a spolupráce těchto sítí s distribuční soustavou.
• Modelování a vyhodnocování provozu kombinované výroby elektřiny a tepla.

Kontaktní osoby:
prof. Ing. Jan Škorpil, CSc. - skorpil@kee.zcu.cz
doc. Ing.Emil Dvorský, CSc. - dvorsky@kee.zcu.cz

poptavka@fel.zcu.cz
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Technika vysokých napětí
Laboratoř má dlouhodobé zkušenosti s měřením částečných výbojů v izolačních systémech
v laboratorních i provozních podmínkách. Zaměřuje se na diagnostiku izolačních systémů výkonových a měřicích transformátorů, průchodek, podpěrných izolátorů, přístrojů VN a VVN,
kondenzátorů a kabelů VN.

• Laboratorní zkoušky vysokonapěťových zařízení.
• Diagnostika izolačních systémů transformátorů, přístrojů VN a VVN, průchodek, 		
kondenzátorů a kabelů.
• Měření částečných výbojů v laboratorních i provozních podmínkách podle ČSN EN 60270.
• Měření rušení v pásmu od 9 kHz do 30 MHz v laboratorních i provozních podmínkách.
• Poradenství v oblasti volby izolace a návrhů profylaktických a diagnostických metod
pro elektrická zařízení.

Měření částečných výbojů izolačních systémů VN
Širokopásmový digitální měřicí systém firmy Power Diagnostix Systems:
• Rozšiřitelná jednokanálová měřicí ústředna. • Volitelná dolní mezní frekvence filtru 		
• Zesilovač signálu.
(s útlumem 6 dB) 40, 80 nebo 100 kHz .
• Externí kalibrátor do 100 pC.
• Volitelné horní mezní frekvence (s útlumem
• Kapacitní dělič s měřicí impedancí do 20 kV.
6 dB) 250, 600 nebo 800 kHz.
Zdroje zkušebního napětí:
• Dvoustupňová transformátorová kaskáda 		 • Rázový generátor (zdroj atmosférických 		
VEB: 0 - 620 kV, 50 Hz, 300 kVA.
impulzů): kladné i záporné impulzní napětí
tvaru 1,2/50 µs o amplitudě až 620 kV a 		
energii 4 kJ.
Kontaktní osoby:
doc. Ing. Eva Müllerová, Ph.D. - mullerov@kee.zcu.cz
doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc. - laurenc@kee.zcu.cz
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Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
Pracoviště je vybaveno základní měřicí technikou pro nejvyhledávanější testování a měření
parametrů elektrických zařízení určených pro použití v energetice, dopravní technice, strojírenství a spotřební elektrotechnice. Laboratoř disponuje bezodrazovou komorou o délce 3m
umožňující práci s vf signály až do 18 GHz.
Předností pracoviště je mezinárodní akreditace 15 diagnostických postupů (např. zkoušky
odolnosti, měření charakteristik rádiového a elektromagnetického rušení a testy elektromagnetické kompatibility drážních vozidel).
• Diagnostická činnost v oblasti EMC - laboratorní a
provozní zkoušky
• Ověřování odolnosti proti rušení impulsního
charakteru.
• Měření elektromagnetického rušení v pásmu
9 kHz až 8 GHz.
• Technická opatření pro zvyšování odolnosti elektrických zařízení v reálném prostředí (úpravy topologie HW, volba a aplikace ochranných prvků a filtrů).
• Poradenství v oblasti eliminace působení bleskových a elektrostatických výbojů na elek-		
trická a elektronická zařízení.
• Pro akreditaci jsou připravovány testy odolnosti podle ČSN EN 61000-4-10 a 			
ČSN EN 61000-4-12.
• Měření efektivity elektromagnetického stínění.

Kontaktní osoby:
doc. Ing. Eva Müllerová, Ph.D. - mullerov@kee.zcu.cz
doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc. - laurenc@kee.zcu.cz

poptavka@fel.zcu.cz
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Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
Elektrotechnická laboratoř má v oboru elektromagnetické kompatibility akreditovány tyto
zkoušky:
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Přesný název zkušebního postupu/
metody

Identifikace
zkušebního postupu/
metody

Předmět zkoušky

Zkouška odolnosti elektrostatickým výbojem

ČSN EN 61000-4-2 +A1
+Z1

Zařízení pro měření a řízení
průmyslových procesů

Zkouška odolnosti rychlými elektrickými
přechodovými jevy (skupiny impulsů)

ČSN EN 61000-4-4 ed.2

Zařízení pro měření a řízení
průmyslových procesů

Zkouška odolnosti elektrostatickým výbojem

ČSN EN 61000-4-2 +A1
+Z1

Zařízení pro měření a řízení
průmyslových procesů

Zkouška odolnosti rychlými elektrickými
přechodovými jevy (skupiny impulsů)

ČSN EN 61000-4-4 ed.2

Zařízení pro měření a řízení
průmyslových procesů

Zkouška odolnosti rázovým impulsem

ČSN EN 61000-4-5, ed.2

Zařízení pro měření a řízení
průmyslových procesů

Zkouška odolnosti magnetickým polem síťového
kmitočtu

ČSN EN 61000-4-8 + Z1

Zařízení pro měření a řízení
průmyslových procesů

Zkouška odolnosti pulzním magnetickým polem

ČSN EN 61000-4-9 + Z1

Zařízení pro měření a řízení
průmyslových procesů

Zkouška odolnosti krátkodobými poklesy, krátkým přerušením a pomalými změnami napětí

ČSN EN 61000-4-11 ed.2

Zařízení pro měření a řízení
průmyslových procesů

Měření charakteristik rádiového rušení od
průmyslových, vědeckých a lékařských zařízení

ČSN EN 55011, ed.2
+ A2

Průmyslová, vědecká a lékařská
zařízení

Měření charakteristik rádiového rušení
způsobeného rozhlasovými, televizními
přijímači a přidruženými zařízeními

ČSN EN 55013 + A1
+ A2

Rozhlasové, televizní přijímače a
přidružené zařízení

Měření charakteristik elektromagnetického
rušení způsobeným spotřebiči pro domácnost,
el. nářadím a podobnými přístroji

ČSN EN 55014-1, ed.3

Zařízení s el. pohonem, tepelným
zařízením pro domácnost apod.
účely, el. nářadí a podobná
zařízení

Měření charakteristik elektromagnetického
rušení způsobeného elektrickými svítidly a
podobným zařízením

ČSN EN 55015 ed.3
+ A1

Elektrická svítidla a podobná
zařízení

Měření charakteristik radiového rušení
způsobeného zařízením informační techniky

ČSN EN 55022, ed.2

Zařízení informační techniky

Elektromagnetická kompatibilita , drážní
vozidla – vlak a celkové vozidlo

ČSN EN 50121-3-1, ed.2

Drážní vozidla

Elektromagnetická kompatibilita , drážní
vozidla – zařízení

ČSN EN 50121-3-2, ed.2

Drážní vozidla

Zkouška odolnosti - Vyzařované
vysokofrekvenční elektromagnetické pole

ČSN EN 61000-4-3, ed.3

Zařízení pro měření a řízení
průmyslových procesů

Zkouška odolnosti – Odolnost proti
rušení šířeným vedením, indukovaným
vysokofrekvenčními poli

ČSN EN 61000-4-6, ed.2

Zařízení pro měření a řízení
průmyslových procesů
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Testování spínacích a řídicích přístrojů NN
Pracoviště elektrických přístrojů provádí testování spínačů, jističů, relé NN. Tyto zkoušky jsou
důležité pro ověření správné činnosti jisticích a spínacích zařízení.
Zkoušky zařízení
• Vybrané zkoušky zařízení informačních technologií dle ČSN EN 60950-1.
• Vybrané zkoušky spínačů dne norem ČSN EN 60947.
Testování jističů, relé a spínacích zařízení
• Zdroj proudu Megger:  0-500A /3,5V; 0-125A /14V a 0–25A/ 70V.

Kontaktní osoba:
Ing. Jana Jiřičková, Ph.D. - jjiricko@kee.zcu.cz

poptavka@fel.zcu.cz
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Elektrotepelná technika
Pracoviště nabízí poradenskou, konzultační a inženýrskou
činnost v oblasti elektrotepelné techniky. Záběr je poměrně
široký a pokrývá numerické simulace tepelných procesů, problematiku vytápění objektů i měření a vyhodnocování tepelných poměrů.
Návrhy řešení problémů z oblasti elektrotepelné
techniky
• Indukční ohřevy, návrhy induktivních ohřevů stroj-		
ních nástrojových zařízení, modelování a simulace jevů
při ohřevech elektromagnetickou indukcí.
• Odporové ohřevy, elektrické vytápění.
Návrhy systémů pro monitorování teplotních polí
u reálných zařízení.
Optimalizace vytápění průmyslových, komerčních
i občanských objektů.
Numerické simulace teplotních, elektromagnetických a deformačních polí, simulační výpočty tepelných poměrů.
Měření povrchových teplot bezdotykově 		
(k určování tepelných ztrát nebo sálavé účinnosti elektrických panelů).
• Pyrometr Kleiber: rozsah 300 až 2300°C, spektrální roz-		
sah 1,58 až 2,5 µm, měřicí vzdálenost 400 až 3000 m.
• Pyrometr Omegascope: rozsah –18 až 900°C, měřicí 		
vzdálenost 132 mm až do 59 m.
• Infračervený teploměr Optris LS: rozsah –35 až 900°C, 		
měření objektu malého až 1 mm.
Vysokofrekvenční generátor Linn HTG 3000
• Rozsah frekvence 0 až 400 kHz, výkonový rozsah 0 až 3 kW.
• Použití na např. na tavení neferomagnetických a vzácných dobře vodivých kovů.
Indukční ohřívací jednotka FRQET5
• Rozsah pracovní frekvence 5-25 kHz, jmenovitý proud 16 A, jmenovité napětí 400 V.
Kontaktní osoby:
prof. Ing. Jiří Kožený, CSc. - kozeny@kee.zcu.cz
Ing. David Rot, Ph.D. - rot@kee.zcu.cz
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Výpočty a měření osvětlovacích soustav
Přístrojové vybavení našeho pracoviště umožňuje provádět
měření svítivosti světelných zdrojů a malých svítidel na fotometrické lavici, měření jasů, parametrů denního a umělého
osvětlení, integrálních charakteristik světelného pole, barvy
světla zdrojů a barvy odraženého světla.
Optimalizace provozu osvětlovacích soustav
Měření světelných parametrů prostředí a zdrojů světla
Měření svítivosti světelných zdrojů a malých svítidel.
• Fotometrická lavice – délka 4 m.
Měření jasů.
• Jasoměr Hagner S2: rozsah 0 – 100000cd/m2; 	
		 vstupní úhel 1°.
• Jasoměr Minolta LS100: rozsah 0 – 300000cd/m2;
		 vstupní úhel 1/3°.
• Stativ: možnost nastavení azimutových i elevačních úhlů.
Měření parametrů denního a umělého osvětlení.
• Digitální luxmetr Hagner EC1-X: rozsah 0 – 100000 lx.
• Digitální luxmetr Lutron LX-105: rozsah 0 – 50000 lx.
• Digitální luxmetr Testo 545: rozsah 0 – 100000 lx.
Měření integrálních charakteristik světelného
pole.
• Digitální luxmetr Hagner E4-X: rozsah 0,01 - 200000 lx.
Detektory: SD1 pro měření rovinné osvětlenosti
			
SD10 polokulový
			
SD11 poloválcový
•
•
•
		
		

Měření barvy světla zdrojů a barvy odraženého světla
Kolorimetr Minolta CS-100A: přijímací úhel 1°; rozsah jasů 0,01 až 300000 cd/m2.
Kolorimetr Minolta CL-200: měřící funkce – složky barvy X, Y, Z; osvětlenost Ev 		
a souřadnice x, y nebo u´, v´; náhradní teplota chromatičnosti Tcp; rozsah Ev 		
0,1 – 100000 lx; Tcp 2300 – 20000 K.

poptavka@fel.zcu.cz
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Ekonomika a management energetického průmyslu
V oblasti ekonomiky a managementu se zabýváme tvorbou ekonomických modelů soustav,
např. optimalizací a vyhodnocováním nákladových toků. Dále provádíme modelování energetických soustav a tvorbu simulačních aplikací energetických procesů a systémů.
• Ekonomické modely energetických soustav (přenosová 		
soustava, distribuční soustava, spotřebitelské energetické systémy).
• Ekonomické zhodnocení využití energetických zdrojů.
• Manažerské energetické systémy.
• Poradenská činnost v oblasti zavádění a certifikace systémů řízení kvality, ochrany 		
životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (QMS, EMS, EMAS, BOZP).

Kontaktní osoba:
doc. Ing. Emil Dvorský, CSc. - dvorsky@kee.zcu.cz
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