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Abstrakt
Povinností vlastníka a provozovatele dráhy je ze zákona mimo jiné modernizace a rozvoj

železniční dopravní cesty. Optimalizace železniční dopravy závisí, kromě dalších oblastí, také na
optimalizaci provozu trakčních měníren. Na technickém stavu, konstrukčně-technickém provedení a
použití moderních prvků v systémech kontroly a řízení  technologických zařízení napájecího systému,
jsou přímo závislé možnosti optimalizace provozních nákladů a spolehlivost drážní dopravy.

Mimořádné provozní stavy, poruchy, přepětí mohou vážně ohrozit funkci napájecích zařízení,
které musí být proto před následky těchto jevů chráněné preventivně, či následně. Na to jsou použity
vhodné ochrany a ochranná zařízení, která kontrolují patřičné parametry elektrických obvodů, zda jsou
v mezích povolené tolerance. V opačném případě zabezpečí odpojení a likvidaci nebo lokalizaci
poruchy tak, aby nedošlo k poškození chráněného zařízení (objektu) a provoz ostatních zařízení pokud
možno nebyl narušen, či ohrožen.
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1  Technické řešení
Návěst stáhni sběrač se světelnou signalizací (dříve taky označována

jako „občasná návěst“, „ON50“) se osazuje na elektrické dělení u trakčních
měníren a trakčních spínacích stanic. Návěst stáhni sběrač označuje
začátek úseku, který se smí projíždět jen se staženým sběračem. V úrovni
návěstidla musí být již sběrač stažen. Návěst stáhněte sběrač se také
používá jako občasná, automaticky rozsvěcovaná, před vzdušnou izolací
meziměnírenských úseků. Není-li návěsti právě třeba, vidí strojvedoucí jen
základní modrou desku. Tato návěst se rozsvěcuje tehdy, pokud je jeden
z napáječů v dělení vypnutý. Toto vypnutí může být jak z důvodu údržby, tak
z důvodu výpadku příslušného napáječe (zkratem, přetížením, apod.).
V tomto místě se tedy stahuje proto, aby sběrač nespojil přes dělič dva různé

potenciály a nevytáhl takto elektrický oblouk a tím poškodil dělič nebo sběrač. Na obr. 1 je příklad
schéma napájení a dělení před trakční měnírnou Suchdol Nad Odrou.

Obr. 1. Schéma napájení a dělení trakčního vedení
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Z obrázku je patrné, že se rozsvítí návěst č. 1 a zároveň návěst č. 3 pokud dojde k výpadku
alespoň jednoho z napáječů N1 nebo N11. Návěst č. 2 a zároveň návěst č. 4 se rozsvítí, pokud dojde k
výpadku alespoň jednoho z napáječů N2 nebo N12.

2 Provedení náv ěsti
Na nových rekonstruovaných tratí je tato návěst provedena

z hliníkového nosného sloupku a štítu z polykarbonátu. Pruh, který se
rozsvěcí, je proveden z modulů svítivých diod. Životnost těchto světelných
zdrojů je 150 000 provozních hodin. Tato doba je několika násobně větší
než životnost původních žárovek. Návěsti se umisťují v obou směrech před
dělením, tedy ve správném směru jízdy i v nesprávném směru jízdy. Dříve
se v nesprávném směru jízdy umísťovala trvalá návěst „Stáhni sběrač“.
Oboustranné umístění těchto návěstí umožňuje jejich efektivnější využití a
tudíž i menší četnost stahování sběračů v nesprávném směru jízdy, které
se využívá například z důvodu plánovaných, ale i neplánovaných výluk.

3 Ovládání
Celé zařízení je ovládáno programovatelným automatem LOGO firmy

Siemens. V tomto automatu je naprogramována celá logika zapínání
jednotlivých návěstí a vlastní diagnostika zařízení. Vstupy do automatu
jsou tvořeny signály zapnutí a vypnutí jednotlivých napáječů, případně
vysunutí jednotlivých vozíků s napáječem z rozvodny R3kV. Výstupy
z automatu jsou pak povely k jednotlivých návěstem s informací, zda má
svítit. V případě změny konfigurace trakčního vedení, případně elektrizace
nějaké odbočky, stačí jen přeprogramovat toto programovatelné relé.

Celé zařízení musí splňovat platné normy a to zejména ČSN 341500
a ČSN EN 50122-1. V silové části je vřazen oddělovací transformátor

s izolačním napětím 4 kV. Za oddělovacím transformátorem jsou již všechny obvody ve dvojité izolaci.
To je z důvodu, aby se v případě poruchy nedostal potenciál 3 kV do zařízení nn napájených z trakční
měnírny.

Zařízení občasné návěsti je dle zvyklostí SDC Ostrava umístěno v samostatné skříni nebo ve
skříních ovládání rozváděče R3kV.

Obr. 2. Programovatelný automat občasné návěsti

4 Diagnostika
Celé zařízení má vlastní diagnostiku. Prvním zařízením je hlídač izolačního stavu, který kontroluje

stav vývodních kabelů. Druhým zařízením je proudové relé zapojené v každém vývodu pro návěsti.
Toto zařízení hlídá velikost proudu tekoucí do návěsti. Poklesem hodnoty proudu pod určitou mez



může takto signalizovat přepálení některé žárovky nebo diodové sady. Poklesem na nulu signalizuje
přerušení vývodního kabelu. Diagnostika se pomocí programovatelného automatu zapíná automaticky
a to tak, že v určitou dobu na malou chvíli zapne všechny vývody pro občasnou návěst. Doba byla
zvolena na neděli v noci ve vlakové pauze. Pokud hlídač izolačního stavu a proudová relé nesignalizují
poruchu proběhl test kladně. V opačném případě je přenesen na elektrodispečink Českých drah signál
poruchy občasné návěsti. Elektrodispečér pak ráno předá příslušnou informaci pracovníkům údržby.

Touto včasnou automatickou diagnostikou se předchází případným poruchám na TV případně na
sběrači lokomotivy z důsledku nefunkční občasné návěsti.

Obr. 3. Zařízení občasné návěsti v rozváděči MAN na SpS Bohumín

Obr. 4. Schéma zapojení občasné návěsti

Závěr
Celé toto zařízení v průběhu rekonstrukcí koridorových tratí prošlo u SDC Ostrava, Správy

elektrotechniky a energetiky vývojem. Poslední optimalizované schéma zapojení je na obr. 4. Toto
schéma se dá elegantně upravit pro libovolný počet ovládaných návěstí a taky se dá do logiky zahrnout



například i stav úsekových odpojovačů. Samotné napájení návěstí pak je provedeno napětím 24V DC
PELV, čímž pak odpadá použití hlídače izolačního stavu.

Elektricky ovládána občasná návěst se správnou logikou a automatickou diagnostikou je jedna
z mnoha maličkostí na kterých závisí bezpečná a rychlá doprava. Například při provoz vlaku
„Pendolino“. Tento při průjezdu „stahovačkou„ musí stáhnou sběrač, poté jej opět zdvihnout včetně
zapnutí hlavního vypínače, což trvá přibližně 28 vteřin. Tato doba je tak dlouhá, protože před zapnutím
hlavního vypínače probíhá vnitřní kontrola řídícího systému, všech kontaktů a čidel. Poté se dále
zapínají ostatní pomocné obvody a pohony.

Vhodná diagnostika optimalizuje údržbu a snižuje poruchy na minimum tím, že porucha je
predikovaná již v počátku. Odstranění „blížící“ se poruchy se tedy provede v době plánované údržby a
tak k poruše nemusí vyjíždět pohotovostní četa.
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Signal for electrical traffic “pull down pantograph ” with light
signalling

Extra charges working states, disturbances, overvoltages can really endanger function feeder,
that has to be before aftermath these effect preventative protection. Electrically operating transient
signal with right logic and automatic diagnostics it is one from many trifle whereupon depends safe and
rapid transit. Timely automatic diagnostics forego pertinent disturbances on traction mains or on
pantograph on locomotives from incidence functionless transient signal.


