
13. konference ICOLIM 2020, 15. - 17. 6. 2022, Turín, Itálie 

 

Program konference 

14. 6. 2022, 17:30 - 21:30 – zasedání zástupců LWA, sídlo TERNA S.p.a., via Sandro Boticelli 

15. 6. 2022, 09:00 - 16:00 – registrace, přednášky (1-3) a EXPO, konf. sál Lingottto, Turín    

16. 6. 2022, 8:30 - 16:15 – přednášky (4 - 7) a EXPO, konfrerenční sál Lingottto, Turín               

17. 6. 2022, 9:00 -15:00 – praktické ukázky, rozvodna 380 kV Rondissone 

 

Přednášky a výstava  

Celkem odprezentováno 37 přednášek, rozděleny do sedmi sekcí podle následujících 

tematických skupin: 

1. Bezpečnost, kvalitativní aspekty a životní prostředí 

2. Standardy, regulativní a právní aspekty 

3. Konstrukce, provoz, modernizace a údržba venkovních vedení a stanic – zkušenosti 

4. Pracovní metody, nová technika a technologické postupy 

5. Nové pomůcky, vybavení a materiály 

6. Ekonomické aspekty a energetický trh 

7. Výcvik, výběr a kvalifikace operátorů 

 

Kanadská společnost Kinetricks Inc. vystavovala robota LineVue, který vyhodnocuje kondici 

ocelového jádra vodiče a původně byl vyvinutý pro zjišťování stavu ocelových lan 

v povrchových dolech. Použít se dá na všechny typy vodičů, s výjimkou celohliníkových typů 

AAAC a AAC a vodičů s uhlíkovým jádrem. Vyrábí se v provedení pro vedení vvn/zvn a vn, pro 

vodiče do 45 mm. Pohybuje se rychlostí 40 m/min po dobu 5 hodin, max sklon v rozpětí nesmí 

být větší než 30°. Může být vybaveny HD kamerou. Robot byl představen v samostatném 

příspěvku v sekci č.5.,  

více: https://www.youtube.com/watch?v=eSIhXJqgl6k 

  

https://www.youtube.com/watch?v=eSIhXJqgl6k


Společnost TESMEC SpA prezentovala zařízení CLP – (Continuous Linear Puller), průběžný 

lineární zatahovač, určený pro demontáž starých vodičů, resp. využití stávajícího vodiče pro 

zatažení nového. Přínosem je rychlost demontáže, bez ohledu na spojky a opravné spirály, 

které zpomalují demontáž prováděnou standardním způsobem. Dále odpadá manipulace se 

staženým lanem. Demontované lano je vtaženo do stroje, kde dojde k jeho nastříhání na cca 

20cm díly. Materiál pak pásový dopravník vysype do připraveného kontejneru. Základní 

parametry: max. tažná síla 50 kN, max. průměr vodiče 40 mm, max. rychlost 3 km/h. Funguje 

jako samostatně stojící, nebo mobilní jednotka na podvozku trucku. Výrobce uvádí úsporu 

nákladů 20 % a úsporu času 28 %. 

více: https://www.youtube.com/watch?v=spQ0NAU_Iu8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=spQ0NAU_Iu8


Velká část vystavovatelů a přednášejících se věnovala problematice monitoringu vedení 

pomocí dronů. Přednáška autorů z TERNA a Nimbus se zabývala EMC při monitoringu vedení 

vvn a zvn, na jakou vzdálenost se ještě může dron přiblížit, aby nedošlo k ovlivnění chodu 

motorů a řídicího modulu elektromagnetickým polem – přednáška je uvedena v č.5. 

     

Společnost Enel Distribuzione, Centro Addestramento měla velkou expozici na rozvodně 

Rondissone, kde prezentovala m, j, ucelený soubor sedmnácti modulů VR pro školení nových 

zaměstnanců a opakovací školení, např. výměna podpěrného izolátoru vedení vn, výměna 

distribučního transformátoru, výměna pojistky v úsekovém odpínači, výměna elektroměru, 

zajištění výkopů. 

  



Zajímavá byla ukázka aplikace smart technologií v distribučním prostředí, „Digital Substation“. 

Lepším návrhem konfigurace zapojení lze značně snížit působení vnějšího 

Elektromagnetického pole na okolní prostředí, snížila se také vlhkost a koncentrace ozónu a 

zvýšila se také stabilita konstrukce a odolnost stanice vůči zemětřesení. Použití „Green MV 

Transformers“ garantuje snížení vlivu na životní prostředí při použití rostlinného/syntetického 

oleje a minerálního esterového oleje jako chladicího média. Materiál jádra transformátoru pak 

vykazuje o 20 % nižší ztráty oproti standardnímu provedení. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Také v případě Enel Distribuzione se inspekce nadzemních vedení provádí pomocí UAV 

(Unmanned Aerial Vehicles), dronů a bezpilotních letadel. Letadlo dokáže rychlostí až 61 km/h 

urazit vzdálenost 100 km za 2 hodiny. Komunikace probíhá pomocí sítě 3G. Dron, 

„Multicopter“ urazí vzdálenost 5 km za 24 minut maximální rychlostí je 81 km/h.  

    

 

V polském referátu byl představen systém společnosti Enprom pro stavbu stožáru 220 kV pod 

napětím nazvaný EnUp!, 

více: https://www.enprom.pl/en/realizacje/enup-innovative-device-for-raising-the-

transmission-towers-on-power-lines/ 

 

https://www.enprom.pl/en/realizacje/enup-innovative-device-for-raising-the-transmission-towers-on-power-lines/
https://www.enprom.pl/en/realizacje/enup-innovative-device-for-raising-the-transmission-towers-on-power-lines/


 

 

 

Polští vystavovatelé (HUBIX, Aktywizacja) dále prezentovali pomůcky, nářadí a ochranné 

obleky pro práce pod napětím a v jeho blízkosti, ochranné vodivé obleky. 

Některé přednášky se přímo týkaly údržbových prací vvn/zvn – práce v blízkosti zóny přiblížení 

na vícesystémových vedeních, indukce při práci na vypnutém vedení, které je v souběhu nebo 

se kříží s jiným vedením pod napětím a vliv elektromagnetického pole na lidský organizmus při 

práci v blízkosti venkovních nebo kabelových vedení.  

Všechny tyto činnosti velmi těsně souvisí s PPN a nedá se vyloučit, že v budoucnu budou na 

tyto pracovní postupy kladeny stejné požadavky, jako na samotné PPN, co do technologických 

postupů, vybavení a používaných OOPP (vodivé obleky). Všechny zmíněné přednášky jsou 

zařazené v č.1 a č.2. 



   

Velmi atraktivní záležitostí pro návštěvníky konference je vždy prezentace prací PPN s využitím 

vrtulníků. Jednalo se o přednášku RTE-STH. Helikoptéry používají již 30 let a od dubna 2018 je 

na nové základně v Avignonu k dispozici 16 strojů . Staly se nezbytnou součástí vybavení RTE. 

Specializovaní montéři PPN provádí stejné postupy, jako „klasičtí“ – opravy vodičů, montáž a 

výměnu leteckých značení nebo distančních rozpěrek. V roce 2021 skupina realizovala 7000 

zásahů na vedeních 63 kV- 400 kV, přičemž ze 70 % se jednalo o práce na zapnutém vedení. 

V případě práce na vypnutém vedení se velmi snižuje doba vypnutí, potřebná k výkonu. 

Největší výhodou je schopnost pracovat v nepřístupném terénu. 



 

Nové vrtulníky Airbus EC135 v hangáru RTE-STH v Avignonu nahrazují starší typ AS355. 

 

Pozadu nejsou ani kolegové ze společnosti TERNA. Vrtulník Agusta Westland AW109 používají 

pro vizuální inspekci prvků nadzemních vedení (izolátory, vodiče, armatury, koroze), včetně 

snímání v IR spektru. Lidarová inspekce pak identifikuje působení vegetace na nadzemní 

vedení (vzdálenosti, odstranění nebezpečných situací, prořezy). 

Praktické ukázky PPN 

Praktické ukázky se prováděly na vypnutém zařízení, pak ovšem ztrácejí na exkluzivitě. 

Některé uchazeče pak organizátoři odmítli, protože italská vláda by musela pro cca hodinovou 

ukázku udělit jejich účastníkům pracovní povolení. 

Oblast vvn/zvn 

– Výměna nosného izolátorového řetězce metodou práce na vzdálenost (hot stick) – Terna 



 

– Výměna dvojitého kotevního izolátorového řetězce – kombinace metody na vzdálenost a 

na potenciálu (bare hand) Terna 

– Výměna rozpěrky svazkového vodiče – práce v dotyku – MAVIR 

 

Oblast vn 

– Instalace jednopólového odpojovače – práce v dotyku – Bayernwerk 

– Výměna kotevního izolátorového řetězce – metoda na vzdálenost – e-distribuzione 

– Instalace odpojovače Dribo – práce v dotyku – Bayernwerk 

– Výměna nosného izolátorového řetězce – metoda na vzdálenost – e-distribuzione 

– Výměna kotevního izolátorového řetězce – práce v dotyku – e-distribuzione 



 

– Výměna jednoduchého nosného izolátorového řetězce – práce v dotyku – Bayernwerk 

– Výměna podpěrného bodu – metodou na vzdálenost – EON 

– Demontáž jednopólového odpojovače – práce v dotyku – Bayernwerk 

– Demontáž odpojovače Dribo – práce v dotyku – Bayernwerk 

Oblast nn 

– Použití bočníku v rozpojovací skříni – e-distribuzione 

– Výměna svorky v rozpojovací skříni – e-distribuzione 

– Připojení nového vedení do stávající skříně – e-distribuzione 

– Výměna měřicí jednotky – e-distribuzione  

– Výměna pojistkového spodku – práce v dotyku – HEP 

– Suché čištění distribučního transformátoru – práce v dotyku a kombinace práce v dotyku 

a na vzdálenost – HEP  

Velkým nedostatkem praktickým ukázek byla absence moderátora, který by divákům 

tlumočil pracovní postup, upozorňoval na důležité momenty, vysvětloval a srovnával. 

 

Další, již 14. ICOLIM, je na programu v červnu 2025. Hostitelskou zemí bude tentokrát 

Norsko, prezidentem je Kai Solum ze společnosti REN as. 

https://www.ren.no/l/icolim2025?utm_source=icolim2025.org 

 

Zpracoval: Stanislav Motejzík, 24. 6. 2022 

https://www.ren.no/l/icolim2025?utm_source=icolim2025.org

