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Abstrakt 

Výsuvný 12pulzní diodový mě nič (1 dioda v sérii a 1 paralelně ) s přirozeným 
chlazením tepelnými trubicemi, přepě ťovou ochranou a kompenzací jalové spotřeby 
transformátoru, určený pro mě stskou trakci s provozním napě tím do 1kV. Skříň mě niče 
obsahuje řídící automat TRACDYN s pomocnými obvody pro ovládání jak vlastního 
mě niče, tak střídavé strany mě nírny.  

Š estipulzní diodový trakční mě nič s jmenovitým proudem 800A určený pro 
napájení stejnosmě rné trakce 3000 VDC. Dvanáct diod (2 diody v sérii) se speciálními 
hliníkovými chladiči pro přirozené vzduchové chlazení je umístě no na společném rámu se 
všemi nutnými ochranami. Dvojí provedení rámu umožňuje snadnou instalaci za sebou i 
vedle sebe pro 12pulzní spojení. 

  

1 Trakční měniče pro městskou hromadnou dopravu 

Úvodem krátká exkurze do vývoje trakčních mě ničů, dříve bě žně  označovaných 
jako trakční usmě rňovače. V minulosti používané diodové trakční mě niče mě ly podobu 
rámových konstrukcí v nekrytém provedení IP00. Tyto mě niče vyžadovaly umístě ní do 
oddě lených prostor, obvykle do blízkosti transformátoru. Pozdě ji se začaly používat 
skříňové mě niče, vycházející z rámových provedení.  

  

 
  

Obr. 1: Skříňový usmě rňovač 825 V / 2250A staršího provedení 



  

Obě  tato provedení však mě la jednu společnou nevýhodu – nemožnost zástavby 
do sestavy stejnosmě rného rozvádě če společně  se skříněmi napáječů a z toho plynoucí 
dvojí silové propojení pásovinou či kabelem, a to mezi transformátorem a usmě rňovačem 
a mezi usmě rňovačem a sestavou napáječů s rychlovypínači prostřednictvím přívodních 
a vývodních skříní. To kladlo velké nároky na zastavě nou plochu mě nírny. 

Rovně ž veškerá komunikace trakčních mě ničů s ostatními rozvádě či mě nírny byla 
omezena na pár logických a analogových signálů.  

Všechny uvedené nevýhody řeší skříňový výsuvný mě nič s řídícím automatem. 
Silový blok mě niče je umístě n na výsuvném vozíku a vlastní skříň je možno včlenit do 
sestavy skříní napáječů. V tomto případě  je mě nič silově  spojen s ostatními skříněmi 
pomocí průbě žné přípojnice bez nutnosti použití přívodní skříně .  

  

 
  

Obr. 2: Sestava stejnosmě rného rozvádě če tramvajové mě nírny se čtyřmi výsuvnými  
mě niči – po jednom na krajích a se dvěmi uprostřed 

  
Má-li rozvodna specifické rozmě ry, např. možnost rozmístě ní komponentů do 

délky, jako je tomu u mě níren v metru, je možno sestavit stejnosmě rný rozvádě č velmi 
účelně . V tomto případě  jsou z jedné strany k výsuvnému usmě rňovači řazeny výstupní 
napáječe a z druhé strany rozvádě č zpě tných kabelů – nejsou nutné ani přívodní ani 
vývodní skříně  a všechny skříně  lze pak propojit s trakčním mě ničem průbě žnými 
pasovinami přípojnic. 

V současné době  nejmoderně jší provedení mě niče představuje mě nič používající 
k chlazení diod tepelných trubic.  

Tento systém chlazení při použití pastilkových diod s vysokou proudovou 
zatížitelností umožňuje sestavit můstkový usmě rňovač z pouhých šesti prvků a devíti 
chladičů, a tím minimalizovat rozmě ry a hmotnost výsuvné části mě niče i celé skříně . Pro 
srovnání mě nič s tepelnými trubicemi je cca o třetinu lehčí než mě nič s klasickými 
chladiči. Volné místo v takovémto mě niči je pak účelně  využito pro instalaci řídícího 
automatu se signalizací a ovládáním jak vlastního mě niče, tak transformátoru a vypínače 
střídavé strany mě nírny. Samozřejmostí je dnes také komunikace řídícího automatu po 
lince RS232/485. 



  

Při projektování nových mě níren se lze setkat s přísnými požadavky krajských 
energetických závodů na omezení zpě tného vlivu mě nírny na napájecí síť. Rozborem 
vlivu stávajících mě níren se šestipuzními mě niči na napájecí siť se došlo k závě ru, že tyto 
vlivy lze omezit použitím dvanáctipuzních mě ničů. Tak tomu bylo např. při zpracovávání 
projektu mě nírny MR4 v Českých Budě jovicích, kdy došlo ke shodě  JIHOČESKÉ 
ENERGETIKY, a.s. s PRAGOPROJEKTEM, a.s Praha zpracovávajícím projektovou 
dokumentaci pro zmíně nou mě nírnu.  

Lze tedy očekávat, že dvanáctipulzní mě niče se stanou standardem nejen při 
výstavbě  nových mě níren, ale i při rekonstrukci starších. 

Dvanáctipulzního výstupního napě tí lze dosáhnout dvojím způsobem: 
- paralelně  spojit výstupy dvou skříní 6-ti pulzních diodových mě ničů 
- vytvořit 12-ti pulzní výstup v rámci jedné skříně . 

  
Obě  řešení předpokládají použití třívinuťového trakčního transformátoru, jehož 

jedno sekundární vinutí je zapojeno do hvě zdy a druhé do trojúhelníka. Druhý způsob je 
nesporně  výhodně jší z hlediska prostoru i ceny. Při aplikaci lavinových diod tuzemského 
výrobce Polovodiče, a. s. je možno sestavit moderní můstkové mě niče pouze s jednou 
diodou v sérii. 

Nově  vyvinutý výsuvný mě nič 21 UKTB-2x3M-01510 firmy PRŮMYSLOVÁ  
ELEKTRONIKA, a.s. představuje v současné době  špičku mezi trakčními diodovými 
mě niči. 

Skříň výsuvného mě niče svým provedením pasovinového prostoru v zadní části 
skříně  umožňuje přímé připojení napáječů z pravé i levé strany. Silový blok mě niče je 
umístě n ve spodní části skříně  na výsuvném vozíku. Usmě rňovač je tvořen dvěma 
třífázovými můstky vedle sebe, každý s šesticí vysokoparametrových diod, jejichž 
chlazení zajišťují tepelné trubice uzpůsobené pro přirozený odvod tepla. Nasávání 
chladícího vzduchu je zajiště no z přední strany vozíku. Výšky skříně  se využívá 
k potřebné termocirkulaci vzduchu. 

Proti tepelnému přetížení je mě nič "chráně n" dvojicí termospínačů umístě ných na 
středním chladiči sestavy z nichž první upozorňuje na zvýšenou teplotu (případně  spouští 
doplňující ventilaci objektu) a druhý dává povel k odepnutí jednotky. 

Silový obvod mě niče není opatřen pojistkami. Odepnutí vnitřního zkratu při 
průrazu diody obvodu usmě rňovače zajišťuje primární vypínač trakčního transformátoru 
na základě  signálu vyhodnocovacího obvodu části řízení. Soubor použitých přístrojů 
umožňuje ovládat primární vypínač včetně  všech potřebných vzájemných vazeb. 

Další součástí silového obvodu mě niče umístě né ve spodní části vozíku je 
kapacitní kompenzace jalové spotřeby trakčního transformátoru při chodu naprázdno 
využívané současně  k omezení komutačního a vypínacího přepě tí na diodách.  

Vozík je z vně jší strany doplně n pákovým mechanismem, který ve spojení s jeho 
nízkou hmotností zajišťuje snadnou manipulaci při jeho vyjíždě ní a zajíždě ní bez nutnosti 
dalších pracovních pomůcek. Provedení silových kontaktů nevyžaduje žádné šroubové 
nebo jiné dodatečné provozní mechanické zajiště ní. 

  



  

 
  

Obr. 3: Dva pohledy na nový  dvanáctipulzní mě nič  21 UKTB-2x3M-01510 
  



  

 
  

Obr. 4:  Vozík vý suvné ho 12-ti pulzního mě niče 
  
Poloha vozíku ve skříni je indikována koncovým spínačem, jehož kontakty jsou 

zapojeny v ovládacím obvodu primárního vypínače trakčního transformátoru. 
  

Technická  data měniče 21 UKTB-2x3M-01510 
Jmenovité vstupní napě tí: 525 VAC, 650 VAC 

Jmenovité výstupní napě tí: 660 VDC, 825 VDC 
Jmenovitý výstupní proud: 1500 A 

Třída zatížení: V dle ČSN 60 146-1-1 
Zkratový proud: 12,5 kA 

Spojení: dvojitý třífázový můstek (1dioda paralelně , 1 v sérii) 
Chlazení: vzduchové přirozené 

Celkové rozmě ry (š x h x v): 1100 x 1300 x 2250 mm 
Hmotnost : 680 kg celkem, výsuvná část 250 kg 

Pracovní prostředí: obyčejné 
Pracovní teplota okolí: 0 - +40 oC 

Pomocné ovládací napájení: 230V /50Hz 
Ř ídící automat: TRACDYN A 

Způsob ovládání: - místní z ovládacího panelu skříně  
- dálkové po lince RS 232/485 

Hlášení stavů: - po lince RS 232/485 při všech způsobech ovládání, 
- včetně  mě ření proudu a napě tí 

Obvod ovládání vn vypínače: 230V, 50Hz / 5A 
  
Trakční mě nič 21 UKTB-2x3M-01510 doplňuje v sortimentu již vyrábě ný 

šestipulzní mě nič 16 UKTB-3M-03010 s jmenovitým proudem 3000 ADC, který se 
zvně jšku liší pouze šířkou skříně . Přehled perspektivních provedení výsuvných trakčních 



  

mě ničů s chlazením tepelnými trubicemi pro mě stskou hromadnou dopravu je 
v následující tabulce 1. Hloubka a výška skříní je shodná. 

  
Tabulka 1 Perspektivní řada provedení výsuvných mě ničů pro MHD 

  
  
  

  
6-ti pulzní mě niče 

  
12-ti pulzní mě niče 

  
 Jmenovitý 
proud 

  
1500 A 

  
2250 A 

  
3000 A 

  
750 A 

  
1500 A 

  
2250 A 

  
 Š ířka skříně  
  

  
700 mm 

  
900 mm 

  
900 mm 

  
900 mm 

  
1100 mm 

  
1100 mm 

  
2 Trakční měniče pro železnici 

V oblasti mě níren pro železnici jsou dvanáctipulzní mě niče již bě žným 
standardem. Jelikož zde nebyl požadavek na zástavbu mě niče do sestavy vývodních 
skříní, zachovává si mě nič svou původní podobu, tj. rámovou konstrukci. Je to jistě  dáno 
i výrazně  vyšším napě tím stejnosmě rné sítě , tj. 3 kV, v porovnáním s mě nírnami pro 
mě stskou dopravu. 

Donedávna přetrvával u tě chto mě ničů standard se třemi i více diodami v sérii 
jedné vě tve třífázového můstku mě niče. Dnes je již možno s použitím nově  vyvinutých 
diod realizovat mě nič pouze se dvěmi diodami v sérii a v blízké budoucnosti i pouze 
s jednou diodou ve vě tvi můstku jako je tomu v mě ničů fy PRŮMYSLOVÁ  ELEKTRONIKA, 
a.s. vyrábě ných pro mě stskou trakci. 

Diodové trakční mě niče jsou dodávány v třífázovém můstkovém zapojení a jsou 
navrženy pro snadné eventuelní dvanáctipulzní zapojení. 

Diodový trakční mě nič 18-UKTB-3M-00833 je svými parametry určen pro napájení 
stejnosmě rné trakce se jmenovitým napě tím 3000 VDC. Použité pastilkové diody zajišťují 
ve spojení se speciálními hliníkovými chladiči pro přirozené vzduchové chlazení optimální 
statické i dynamické proudové parametry. Napě ťová rezerva dvou do série spojených 
diod (závě rné napě tí jedné diody je 6000 V) zajišťuje spolehlivou funkci mě niče i při 
přechodových stavech zvýšeného napě tí a při průrazu jedné ze dvou sériově  zapojených 
diod. 

Diodový trakční mě nič 18-UKTB-3M-00833 nahrazuje v sortimentu osvě dčený 
diodový mě nič 5-UKTB-3M-00733 se třemi pastilkovými diodami v sérii, který však ve 
výrobním programu stále zůstává a samozřejmě  i nejstarší provedení mě ničů s mnoha 
sériově  řazenými diodami šroubového provedení jako např. typ 1 UKTB-3M-01020.  

  
  



  

 
  

Obr. 5:  Diodový mě nič 18 UKTB-3M-00833 pro mě nírny s trakčním napě tím 3 kV 
  

Nový mě nič je odlišný od staršího modelu: 
- nižším počtem diod (12 místo 18)  
- instalací přepě ťových ochran na společném rámu (model 5 UKTB musel mít 

samostatný rám s přepě ťovou ochranou) a s tím souvisejícím menším prostorem 
pro instalaci 



  

- vyšším jmenovitým proudem (800A místo 750A) 
- doplňkovými ochranami – svodičem přepě tí a zatě žovacím odporem na DC straně . 

  
Pro indikaci porušené diody a určení jejího místa je určena elektronická signalizace 

porušených diod. 
Tato signalizace je galvanicky oddě lena od silového obvodu a je samostatně  

napájená z obvodu pomocného napě tí 110 VDC (na přání lze dodat mě nič i pro jiné 
pomocné napě tí). Signalizace využívá pro svou funkci inverzní napě tí na diodě . Pokud je 
na diodě  napě tí, je přeneseno přes oddě lovací prvek a dále zpracováno jako správný 
signál. Pokud za provozu mě niče napě tí na diodě  není (proražená dioda) je tento 
beznapě ťový stav vyhodnocen jako porucha a převeden na polohovatelný informační 
panel umístě ný nad mě ničem. Aby nedocházelo k nežádoucí signalizaci, kdy není na 
mě niči silové napě tí, je vyhodnocení blokováno pracovním kontaktem primárního 
vypínače mě nírenské jednotky. 

RC členy pro omezení spínacích přepě tí a pro kompenzaci jalového odbě ru 
trakčního transformátoru naprázdno jsou umístě ny pod vlastním mě ničem a zapojeny na 
vstupní střídavé straně  usmě rňovače.  

Pro potlačení možného přepě tí ze stejnosmě rné strany je použit svodič přepě tí, 
namontovaný pouze na jednom z paralelně  spojených rámů pro 12-ti pulzní spojení 

  

 
Obr. 6:  Svodič  přepě tí a část přepě ťové  ochrany a kompenzace jalové ho odbě ru transformátoru 

  
  

Omezení přepě tí vznikajících při komutaci diod zajišťuje ochrana složená z prvků 
R,C připojená paralelně  ke každému usmě rňovacímu prvku. Tyto RC členy zajišťují 
i potřebné dě lení napě tí na sériovém spojení diod.  

Standardní součástí mě niče je i pomocný zatě žovací odpor montovaný na zadní 
straně  mě niče (provedení 01) pro omezení max. napě tí při stavech bez zatížení.   

  



  

 
Obr. 7: RC ochrany diod na boku mě niče a pomocný zatě žovací odpor 

  
Mě niče lze v případě  potřeby spojovat paralelně  při použití třívinuťového 

napájecího transformátoru pro zajiště ní 12pulzního stejnosmě rného napě tí a nebo pro 
pouhé zvýšení proudového zatížení. Konstrukční provedení umožňuje pro zmenšení 
zastavě ného prostoru orientaci „zády“ k sobě  i vedle sebe (provedení 01 nebo 02). 
Výhodou je snadně jší propojení stejnosmě rných výstupů. Konstrukce mě niče umožňuje 
pasovinové nebo kabelové připojení a to střídavý přívod horem (nad rámem mě niče) 
a stejnosmě rný vývod horem nebo spodem pod mě ničem. 

Přívody AC i vývody DC jsou přístupné z přední strany mě ničového rámu.  
Mě nič je v tomto provedení zcela kompaktní a nepotřebuje ke své činnosti žádné 

další doplňující části. 
  



  

 
Obr. 8: Zadní strana mě niče se zřetelnými spojovacími místy na DC  

pásovinách pro propojení 2 rámů 
  

Technická  dat měniče 18 UKTB-3M-00833 
Jmenovité vstupní napě tí: 3x 2500 VAC 

Jmenovité výstupní napě tí: 3300 VDC 
Jmenovitý výstupní proud: 800 A s přetížitelností ve třídě  V dle ČSN EN 60146-1-1 

Dynamická přetížitelnost při 
okolí 40 şC: 

z jmenovitého zatížení: 12 kA / 10 ms, 7 kA / 100 ms, 
ze stavu bez zatížení: 17 kA / 10ms, 9,5 kA / 100 ms 

Spojení: třífázové, můstkové se šestipulzním výstupem 
Provedení: - základní – otevřený rám  

- s jednostrannou přístupností v krytí IP00 
- speciální – kryté podle požadavku zákazníka 

Ztráty při jmenovitém zatížení: 5500 W – provedení 01 
4700 W – provedení 02 

Chlazení: vzduchové přirozené 



  

Napě tí pomocných obvodů: standardně  110 VDC /30 W max. 
Signalizace poruchy diody: přepínací kontakt (2 A / 250 V / 50 Hz) 

Hmotnost: 455 kg (základní provedení) 
Vně jší rozmě ry (š x h x v): 1200 x 700 x 2100 +130 mm 

Pracovní podmínky: teplota okolí -5oC ÷ +40o C 
  
Tento mě nič je schválen pro provoz na drahách České republiky dle technických 

podmínek výrobce TP 12311-30-01/01 (č. TP uživatele 110/2001– DC/O14-E) 
  


