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Abstrakt 

Provoz sítí s izolovaným uzlem v průmyslových podmínkách přináší řadu benefitů v podobě 

spolehlivosti napájecí sítě, minimalizace prostojů, bezpečnosti a ochrany před nebezpečným dotykem 

živých částí. Na druhou stranu je třeba řešit i některé problémy způsobené provozem těchto sítí. Jsou 

to zejména poruchy typu zemní a přerušované zemní spojení. Podmínky průmyslového prostředí 

negativně ovlivňují kvalitu izolace elektrických zařízení. Například na provoze válcoven na zařízení 

působí voda, prudké změny teplot, kovový prach a další nečistoty. Tyto vlivy pak vedou k degradaci 

materiálu izolace, zhoršování izolačního stavu elektrických zařízení a ke zvýšení četnosti poruch typu 

zemního spojení. 

Úkolem disertační práce je otestovat v současné době dostupné prostředky pro hlídání a lokalizaci 

zemního spojení v sítích s izolovaným uzlem pro použití v průmyslovém prostředí. K tomuto účelu 

bude vytvořen model sítě, který umožní různá nastavení a bude tak simulovat podmínky v reálné síti. 

Na základě výsledku měření a testování pak bude vytvořena aplikace hlídání a lokalizace zemního 

spojení využitelná v průmyslových sítích s izolovaným uzlem nízkého napětí. Tato aplikace spadající 

do oblasti preventivní a prediktivní údržby umožní výrazné zkrácení doby údržby po poruše. 

 

Klíčová slova 

Síť s izolovaným uzlem, zemní spojení, přerušované zemní spojení, lokalizace zemního spojení, 

průmyslové rozvody, frekvenční měnič, přepětí, hlídač izolačního stavu, vizualizace, multikriteriální 

analýza 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

 

Abstract 

Operation of isolated neutral system in the industrial environment brings many benefits in terms of 

supply network reliability, minimizing of downtime, safety and protection against dangerous contacts 

of electrically active parts. On the other hand it is necessary to solve some problems caused by the 

operation of these networks, especially type of failures such as the earth and the intermittent earth 

fault. Industrial ambient conditions negatively affect the quality of insulation of electrical equipment. 

For example, in the section of rolling mill the devices are affected by water, abrupt temperature 

changes, metal dust and other contaminants. These effects lead to the degradation of material of the 

insulation, to the deterioration of the insulating condition of electrical devices and to the increase of 

the frequency of the failures in the form of the earth fault.   

 

The task of the thesis is to test the currently available devices designed for monitoring and localization 

of the earth fault occurred in the isolated neutral system which is used in the industrial environment. 

For this purpose a network model will be created. The model will enable various settings for the 

simulation of the conditions of the real network. Based on the result of the measurement and testing 

the application of the monitoring and the localization of the earth fault will be created. The application 

could be utilized within the industrial isolated neutral system of the low voltage. This application 

falling into the field of the preventive and predictive maintenance will enable a significant reduction in 

the maintenance time after the failure.  

 

   

 Key words 

Isolated neutral system, earth fault, intermittent earth fault, earth fault location, industrial distribution, 

frequency converter, overvoltage, insulation monitoring device, visualization, multi-criterion analysis 

 

 



 

         

 

 

Seznam symbolů a zkratek 

 

a  operátor 

A          relativní nejistota u hlídačů izolačního stavu 

eC        rozptylová kapacita 

C aa 21

 index shody pro variantu a1  a a2  

ic        relativní ukazatel vzdálenosti variant vzhledem k bazální variantě 

D aa 21

 index neshody pro variantu a1  a a2 



id      vzdálenost všech variant od ideální varianty 



id      vzdálenost od bazální varianty  

dI        poruchový proud  

aI        vypínací proud ochranného prvku 

pI        fázor poruchového proudu 

IL lokalizující proud 

IFL lokalizátor místa poruchy izolace    

LCI lokalizující proudový injektor 

LCS lokalizující proudový sensor 

ni počet zakroužkování kritéria 

N          počet srovnání kritéria 

PIFL přenosný lokalizátor místa poruchy 



 

         

 

PLCS přenosný lokalizující proudový sensor 

rij
      normalizovaná kriteriální matice 

pR  odpor v místě zemního spojení 

AR        součet odporu zemniče a ochranného vodiče 

aR  hodnota reakce hlídače izolačního stavu 

anR  specifikovaná hodnota reakce hlídače izolačního stavu 

ra1j normalizované hodnocení varianty a1 

ra2j normalizované hodnocení varianty a2 

RF izolační odpor  

ant        doba reakce hlídače izolačního stavu 

T transformátor IT sítě 

CBA UUU  fázory napětí 

312312 UUU  fázory napětí na mezifázových kapacitách 

321 UUU  fázory napětí 

vi       váhy kritérií  

vj součet vah všech kritérií 

0U       jmenovité střídavé napětí (efektivní hodnota) mezi fází a středním vodičem; 

U        jmenovité střídavé napětí (efektivní hodnota) mezi fázemi; 

 0U      napětí uzlu soustavy vůči zemi 

yij          hodnota i-té varianty podle j-tého kritéria 



 

         

 

 1Z  fázor sousledné složky impedance  

 2Z  Fázor zpětné složky impedance  

 0Z  fázor netočivé složky impedance  

SZ      impedance poruchové smyčky složené z fázového vodiče a ochranného vodiče  

ŚZ    impedance poruchové smyčky složené ze středního vodiče a ochranného vodiče  

NZ       fázor obecné impedance v uzlu transformátoru 
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Úvod 

Elektrotechnika patří k dynamicky rozvíjejícím se odvětví. Do provozu jsou uváděna stále 

sofistikovanější zařízení, která jsou efektivnější, spolehlivější, výkonnější a úspornější. Oproti tomu 

typické průmyslové rozvody jsou i 50 let staré. Napájecí síť je stále více zatěžováno provozem 

nelineárních spotřebičů a nesymetrických zátěží. Na druhou stranu tyto spotřebiče pro svůj provoz 

potřebují napájení odpovídající kvality. 

Modernizace stávajících sítí je ekonomicky nákladná a provozovatelé často vynakládají finanční 

prostředky pouze do údržby stávajících sítí. Částečné modernizace sítí je možno provést při 

modernizaci celého provozu nebo při instalaci nových technologických celků. 

V průmyslu je provozována síť s izolovaným uzlem, na jednotlivých provozech převážně kabelová 6 

kV/500V  nebo 6kV/400V. Provozování sítě nn s izolovaným uzlem IT v průmyslových podmínkách 

má bezesporu spoustu výhod, které přispívají k plynulosti výrobního procesu a minimalizaci výpadků 

napájecí sítě. Přesto v praxi řešíme také negativní jevy spojené s provozem těchto sítí. V disertační 

práci se chci zabývat problémy, které jsou způsobeny zemním spojením a řešit způsob jak lokalizovat 

zemní spojení a odstranit poruchový stav v co možná nejkratším čase. 

V současné době je k dispozici celá řada prostředků pro hlídání zemního spojení různých výrobců 

českých i zahraničních. Ne všechna zařízení však splňují požadavky pro nasazení v průmyslových 

rozvodech 500V s frekvenčními měniči. 

Zařízení určených k lokalizaci zemního spojení na druhou stranu mnoho není a doposud se jich 

využívá převážně ve zdravotnictví. 

Podmínky průmyslu kladou na tato zařízení zvýšené nároky na rychlost, spolehlivost a odolnost vůči 

rušení. Výsledkem porovnání a testování těchto zařízení, výběrem pohonů pro nasazení těchto zařízení 

a doplněním o vizualizaci systému by měla vzniknout aplikace, která bude přínosem z hlediska 

prediktivní údržby a hlavně výrazně zkrátí dobu odstraňování poruchového stavu. 
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1 Cíle disertační práce 

1.1 Rozbor sítí s izolovaným uzlem a jejich provoz v průmyslových podmínkách 

Úkolem této části disertační práce bude provést rozbor sítě s izolovaným uzlem, výhody a nevýhody 

provozování. Dále rozbor poruchových stavů typu zemního spojení a jejich řešení. Krátce bude 

proveden rozbor napájecí sítě válcovny předvalků a hrubých profilů v Třineckých železárnách. 

1.2 Analýza současného stavu v oblasti hlídání a lokalizace zemního spojení v IT 

sítích 

Na českém i zahraničním trhu je v současné době celá řada zařízení pro hlídání izolačního stavu 

v střídavých  sítích IT do 1000V. U Zařízení pro lokalizaci zemního spojení už takový výběr není.  

V disertační práci bude provedeno porovnání těchto zařízení se srovnáním jejich parametrů, výhod a 

nevýhod použití. I když tato zařízení splňují platné normy, přes to existují důvody limitující úspěšné 

použití těchto zařízení v průmyslových podmínkách. Vybraná zařízení pak budou v další části 

disertační práce podrobněji testována. 

1.3 Vytvoření modelu sítě pro účely měření a testování přístrojů pro hlídání a 

lokalizaci zemního spojení 

Vyzkoušet a otestovat zařízení pro hlídání a lokalizaci zemního spojení v reálné sítí v průběhu 

výrobního procesu není možné. Měření a testy by mohly způsobit výpadky v napájení technologických 

celků a tím vést k riziku ztrát ve výrobě a poškození zařízení.  

Tato část disertační práce bude zaměřena na vytvoření modelu sítě a testovacího panelu, kde bude 

možné simulovat provozní podmínky reálné sítě. Budou provedena měření časů odezvy zařízení a 

jejich vyhodnocení. Cílem této části disertační práce je na základě vyhodnocení měření vybrat 

zařízení, která nejlépe vyhovují požadavkům na rychlost a spolehlivost vyhodnocení zemního spojení 

a jeho lokalizaci. 
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1.4 Výběr pohonů a zařízení pomoci MCA pro aplikaci systému hlídání a lokalizace 

zemního spojení 

Ideálním technickým řešením je nasadit prvky lokalizace zemního spojení na všechny vývody 

jednotlivých rozvaděčů a hlídat tak všechny pohony v dané síti. Tato varianta by byla finančně velmi 

náročná. Cílem  této části disertační práce bude pomoci multikriteriální analýzy provést  výběr 

pohonů, které do systému zařadit. Takto bude vytvořena varianta technicky a ekonomicky vyhovující. 

1.5 Vytvoření vizualizace aplikace hlídání a lokalizace zemního spojení                    

Na základě výsledků měření a výběru pohonů, zařazených do aplikace lokalizace zemního spojení se 

naprogramuje vizualizace v prostředí Reliance 3. Tato vizualizace pak bude zobrazena na PC na velínu 

s trvalou obsluhou a bude k dispozici pracovníkům údržby. 

Smyslem disertační práce je na základě výše uvedených cílů vytvořit aplikaci, která bude použitelná 

v průmyslovém prostředí. Zejména v sítích kde se k regulaci pohonů využívá frekvenčních měničů. 

Pomůže výrazně zkrátit dobu odstraňování poruchového stavu. V současné době využívána metoda 

postupného odpojování vývodů je u rozsáhlých sítí velmi časově náročná a ve většině případů za 

provozu ani není možná.  
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2   Provoz sítí s izolovaným uzlem 

Sítě IT musí být izolovány od země nebo spojeny se zemí přes dostatečně vysokou impedanci. Toto 

spojení může být provedeno buď ve středním bodu (uzlu) sítě nebo v umělém středu. Umělý střed 

může být přímo spojen se zemí, jestliže výsledná impedance nulové složky je dostatečně vysoká. 

Jestliže střed sítě neexistuje, může se přes impedanci spojit se zemí fázový vodič. V případě jedné 

poruchy mezi živou a neživou části nebo živou části a zemí je pak poruchový proud nízký. Musí však 

být provedeno opatření zabraňující nebezpečí  škodlivých  patofyziologických účinků na osobu, která 

se dotýká vodivých částí současně přístupných dotyku, v případě, kdy dojde k dvěma poruchám 

současně.            

Žádný pracovní vodič instalace nesmí být přímo spojen se zemí. 

Aby se omezila přepětí nebo utlumila napěťová oscilace, může se vyžadovat uzemnění přes 

impedance nebo umělé středy; jejich charakteristiky musí odpovídat požadavkům instalace. 

Neživé části musí být uzemněny jednotlivě, po skupinách nebo společně. 

V rozsáhlých objektech, jako jsou výškové budovy, není přímé spojení ochranných vodičů se 

zemničem z praktických důvodů možné. Uzemnění neživých částí lze dosáhnout vzájemným 

pospojováním ochranných vodičů, neživých částí a cizích vodivých částí. 

Musí být splněna tato podmínka:    

   50dAxIR   (2.1) 

Kde: 

AR    je součet odporu zemniče a ochranného vodiče; 

dI     je poruchový proud při první poruše o zanedbatelné impedanci mezi fázovým vodičem a neživou 

částí. Hodnota dI  bere v úvahu unikající (svodové) proudy a celkovou impedanci uzemnění elektrické 

instalace. 

Musí být použit přístroj hlídající stav izolace, který indikuje výskyt první poruchy mezi živými  částmi  

a neživými částmi nebo zemí a který musí při tomto výskytu spustit zvukový  a  nebo  vizuální signál. 
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 Doporučuje se, aby první porucha byla odstraněna v co nejkratší době. 

Přístroj, který hlídá stav izolace, může být nutný i z jiných důvod, než je ochrana před nebezpečným 

dotykem neživých částí. 

Nastane-li po první poruše porucha druhá, musí být pro odpojení od zdroje v případě druhé poruchy 

splněny dále uvedené podmínky: 

a) Pokud jsou neživé části uzemněny po skupinách nebo jednotlivě, platí podmínky pro ochranu jako 

pro sítě TT  

b) Pokud jsou neživé části, vzájemně propojené ochranným vodičem, uzemněné společně, platí 

podmínky pro síť TN musí být splněny tyto podmínky: 

 

jestliže střední vodič není vyveden  











a

s
I

U
Z

2
  (2.2) 

 

nebo je-li střední vodič vyveden        
a

ś
I

U
Z

2

0´    (2.3) 

kde: 

0U  je jmenovité střídavé napětí (efektivní hodnota) mezi fází a středním vodičem; 

U       jmenovité střídavé napětí (efektivní hodnota) mezi fázemi; 

sZ      impedance poruchové smyčky složené z fázového vodiče a ochranného vodiče obvodu 

´

śZ      impedance poruchové smyčky složené ze středního vodiče a ochranného vodiče obvodu; 

aI      vypínací proud ochranného prvku odpojujícího v době t stanovené v tabulce 41B, pokud ji lze 

uplatnit, nebo do 5s pro všechny ostatní obvody, pro které se tato doba povoluje. 
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Sloučením impedančního a napěťového součinitele se získá bezpečnostní součinitel  vk  pro 

vypočtenou impedanci nebo mk  pro změřenou impedanci. 

Pro případ, že střední vodič není vyveden 

 

buď   
a

svv
I

U
Zk

2

3 0
    respektive  















a

vs

a

vs
I

U
Z

I

U
Z

2
8,0,

2

3
25,1 0

  (2.4) 

nebo  
a

smm
I

U
Zk

2

3 0
  respektive  















a
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pro případ, že střední vodič není vyveden 
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nebo    
a
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0´   respektive 
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2
,

2
5,1 0´0

   (2.7) 

Pro usnadnění výpočtu rezistencí a reaktancí ochranného vodiče jednotlivých obvodů se doporučuje, 

aby ochranný vodič byl vytvořen pomoci čtvrtého vodiče, jestliže střední vodič není vyveden, nebo 

pátého vodiče, jestliže střední vodič je vyveden izolovaně, ležícího v těsné blízkosti fázových vodičů 

(např. v kabelu). 
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Tab. č. 1:  Jmenovitá napětí a maximální doby odpojení v sítích IT při poruše: 

Jmenovité napětí instalace 0U /U 

                 V 

                         Odpojovací doba 

                                S 

střední vodič není vyveden střední vodič je vyveden 

               230/400 

               400/690 

               580/1000 

              0,4 

              0,2 

              0,1 

              0,8 

              0,4 

              0,2 

 

 

 

V sítích IT lze používat tyto hlídací a ochranné přístroje: 

- přístroje hlídající stav izolace 

- nadproudové jistící prvky 

- proudové chrániče 

 

Pro použití hlídačů izolačního stavu platí: 

Izolační odpor sítě proti zemi včetně spotřebičů se trvale kontroluje . Klesne-li celkový izolační odpor 

sítě i s připojenými spotřebiči pod 1000  při odporu uzemnění 20  nebo pod 200   při odporu 

uzemnění 2  ,se zařízení odpojuje s výjimkou těch zařízení, kde je ještě jiným způsobem zajištěno, 

že nevznikne nebezpečné dotykové napětí, jako např. provedením ochrany pospojováním. 

Zařízení, kde by odpojením vznikly velké hospodářské škody apod. nemusí být odpojeno, ale musí být 

neprodleně zahájeny práce na odstranění závady.[11] 
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S ohledem na trvalou kontrolu izolačního stavu sítě se vznik dvoupólového zemního spojení 

neuvažuje. 

Požadavek na odpojení podle a) se považuje také za splněný  zajistí-li se při vzniku dvoupólového 

spojení odpojení alespoň jedné izolačně vadné části.  

 

2.1  Zemní spojení 

V případě provozu sítí s izolovaným uzlem není nulový bod transformátoru spojen se zemnící 

soustavou. Je od ní izolován. Tento způsob je provozován u malých průmyslových sítí, kde hodnota 

celkového kapacitního proudu nepřesahuje 20A. Tento kapacitní zemní proud je dán fázorovým 

součtem kapacitních proudů nepostižených fází celé sítě, uzavírajících se přes místo zemního spojení. 

Tento proud je úměrný velikosti provozované sítě. 

Pro určení základních napěťových a proudových poměrů je možno využít metodu souměrných složek 

 

Obr. 1 Schéma soustavy s obecnou impedancí 
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Fázory napětí   ,   ,    představují zdroj elektromagnetického napětí,    ̅̅ ̅̅ ̅,    ̅̅ ̅̅ ̅,    ̅̅ ̅̅ ̅, napětí na 

mezifázových kapacitách s odpovídajícími proudy. Uzly 1, 2, 3 představují místo připojení 

nesymetrického příčného článku,   ̅̅ ̅,   ̅̅ ̅,   ̅̅ ̅ jsou fázory napětí proti zemi v místě nesymetrie. 

Pro řešení poměrů v soustavě pomoci metody souměrných složek uvažujeme tyto zjednodušující 

předpoklady: 

- je uvažován symetrický zdroj s napětím   ̅ 

- mezifázové kapacity jsou zanedbány 

- kapacity fázi proti zemi jsou si rovny  

 

Obr.2  Schéma soustavy při zemním spojení 

Při zemním spojení se poruší symetrie příčných impedancí vedení a místem zemního spojení 

s odporem    začne protékat poruchový proud   ̅. 

Pro  fázová napětí v místě napájení platí: 

001  UUU A                                  (2.8) 
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002  UUU B                                  (2.9) 

003  UUU C                                   (2.10) 

Pří vzniku kovového zemního spojení ve fází A pak platí pro fázová napětí 

01 U                                                   (2.11) 

AUU 0                                              (2.12) 

  A

j

AB UeUaUUU
302

02 31               (2.13) 

  A

j

AC UeUaUUU
302

03 31              (2.14) 

Kde  0U  je napětí uzlu soustavy vůči zemi 

Pro určení napěťových poměrů a celkového poruchového proudu se vychází z náhradního složkového 

schématu, kde sousledná složka impedance  1Z  zahrnuje sousledné složky impedancí vedení  VZ 1  a 

transformátoru  TZ 1  a zpětná složka impedance  2Z  zahrnuje zpětné složky  impedance vedení  VZ 2  a 

transformátoru  TZ 2 . 
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Obr.3 :Složkové schéma při zemním spojení 

 

 

Obr.4 :Schéma netočivé složky impedance 
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Pro proudy složkových schémat platí: 

       AIIII
3

1
021                        (2.15) 

a za předpokladu rovnosti  ̅( ) a  ̅( )  můžeme proud složkového schématu psát: 

 
    PRZZ

U
I

32 01

1


             (2.16) 

Potom pro napětí souměrných složek platí 

        
    

   01

02
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             (2.18) 
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P 01
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                             (2.19) 

 

Pro napětí v místě nesymetrie proti zemi platí 

     
   

U
ZZR

R
UUUU

P

P

01

021

´

1
23

3


                                   (2.20) 
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Pokud bude    a  ̅( ) = 0 pak můžeme pro fázová napětí v místě nesymetrie psát 

 

VU
Z

U 0
0

0

´

1                                                 (2.23) 

 

 

  UeUaU
Z

Z
aU j 302

0

02´

2 31 













                         (2.24) 

 

 

  UeUaU
Z

Z
aU j 30

0

0´

3 31 













                               (2.25) 

 

Kapacitní proud zemního spojení 

UCjIP 3                      (2.26) 

 

Po vyjádření jmenovitého napětí soustavy 

CUjI nP 3                    (2.27) 

 

Za předpokladu ideálního kovového zemního spojení můžeme říci: 

- napětí nepostižených fází vzrostou na hodnotu sdruženého napětí sítě 

- napětí postižené fáze klesne na nulu 

- napětí uzlu vzroste na fázovou hodnotu napětí sítě 

- poruchový proud odpovídá rozsahu sítě a je kapacitního charakteru, úroveň nezávisí na místě 

poruchy  [4] 
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2.2  Přerušované zemní spojení 

Charakteristickým rysem sítí provozovaných s izolovaným uzlem je vznik nebezpečného přepětí při 

přerušovaném zemním spojení. Ne všechna zemní spojení jsou trvalého charakteru, mnohá jsou 

provázena hořením oblouku, jehož zhasnutí při průchodu proudu nulou se často zemní spojení přeruší. 

Následkem růstu napětí na postižené fázi se oblouk mnohdy opět obnoví. Hasnutí a obnovení oblouku 

se může několikrát opakovat, což může způsobit vznik přepěťových oscilací v celé rozsáhlé elektrické 

síti. Při spojení některé fáze se zemí nastane přechodný jev, po jehož doznění je napětí této fáze nulové 

a napětí zbývajících fází vzrostou na hodnotu sdruženého napětí. Přechod od normálního ustáleného 

chodu sítě k ustálenému stavu se zemním spojením má kmitavý charakter. Napěťových oscilací se 

účastní celá síť, hlavními parametry určujícími frekvenci oscilací jsou indukčnosti a kapacity celé sítě 

včetně napájecích transformátorů. Při výpočtech se zanedbávají indukčnosti vodičů venkovních vedení 

a kabelů. Vznik přepětí při přerušovaném zemním spojení je vysvětlován různě. Teorie vypracovaná 

W. Petersenem předpokládá zhasnutí oblouku při prvním průchodu přechodného proudu nulou. 

Pozdější teorie Peterse a Slepiana vychází z předpokladu, že ke zhasnutí oblouku dochází až při  

průchodu  nulou proudu s frekvencí sítě. Výsledky měření provedených v elektrických sítích se 

shodují spíše s teorii Peterse a Slepiana. [2] 

 

Obr. 5: Průběh napětí při přerušovaném zemním spojení podle teorie Petersena: 
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Cykly vzniku a přerušení zemního spojení, odpovídají Petersenově teorii přerušovaného zemního 

spojení. Vždy při maximální hodnotě napětí postižené fáze vznikne zemní spojení, které se přeruší při 

prvním přechodu přechodného proudu nulou. Při tom velikost přepětí na zdravých fázích  

bezprostředně  po vzniku zemního spojení postupně narůstá. Tento nárůst přepětí však není trvalý, po 

určitém počtu cyklů se velikost přepětí ustálí na konstantní hodnotě. Je to tím, že se vzrůstajícím 

počtem cyklů se sice vždy při přerušení zemního spojení zvětšuje náboj sítě, ale při každém 

opětovném uzemnění postižené fáze se také odvádí stále větší náboj k zemi. V konečném stavu se 

náboj získávaný při přerušení zemního spojení vyrovnává s nábojem odváděným do země při 

opětovném vzniku zemního spojení. Tomuto stavu odpovídá maximální velikost přepětí. Nejsnadněji 

ji lze vypočítat na základě rozboru přepětí vznikajících v bezprostředně po sobě jdoucích cyklech. 

Maximální přepětí je podle Petersenovy teorie až mu5,3 . Při zanedbáni vlivu kapacity mezi fázemi a 

doznívání přechodného proudu při vzniku zemního spojení, bude maximální přepětí až  mu5,7 .[2] 

 

 

 

Obr. 6: Průběh napětí při přerušovaném zemním spojení podle teorie Peterse a Slepiana : 
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Přerušované zemní spojení z hlediska jeho vyhodnocení a lokalizace je obtížně řešitelný problém. I 

když přepětí při přerušovaném zemním spojení dosahuje teoreticky 7,5 [2] v praxi častěji 4,5 až 

násobek [8] jmenovitého napětí sítě.  

2.2.3  Přepětí v IT sítích do 1000V 

Vznik přepětí v sítí způsobené zemním spojením je jedním z hlavních problémů provozování IT sítě 

v průmyslových podmínkách. Zejména tam, kde se využívá frekvenčních měničů, vyvolává přepětí 

v napájecí síti jejich časté poruchy.  

Některé zdroje přepětí  [8] 

- zemní spojení trvalé 

- zemní spojení přerušované 

- spínání induktivní zátěže (nezatížené transformátory) 

- vypínání kapacitní zátěže (rozsáhlé kabelové sítě) 

- rezonance a harmonické 

Tab. č. 2:  Zdroje přepětí [8] 

Zdroj přepětí 

násobek 

Un 

zemní spojení trvalé 2,5 

zemní spojení přerušované 4,5 

spínání induktivní zátěže 5,5 

vypínání kapacitní zátěže  2 

rezonance a harmonické  3 
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2.3  Napájecí síť válcovny  

Rozsáhlý areál provozu válcovny je napájen elektrickou energií ze dvou rozvoden připojených na síť 

vn Energetiky Třinec, a. s.  

 

Rozvodna R2 -  6 kV NNZ (nové napájecí zdroje) 

Tato rozvodna byla vybudována začátkem 80. let jako zdroj pro nové tyristorové měniče, tehdy 

nejdůležitějšího agregátu válcoven - blokovny II. Byla dimenzována tak, aby mohla také převzít 

napájení hlavních pohonů blokovny I a vratné tratě. Kobková vstupní rozvodna NNZ je napájena 3 

přívody z rozvodny T IV z transformátorů T108 a T109 110/6 kV, 40 MVA; do systému pracuje i 

generátor TG14 z elektrárny E III. K dispozici je výkon 60 MVA, na každém přívodu 20 MVA. Každý 

přívod tvoří 7 paralelních kabelů 3 x 240 mm
2
 o celkové délce 700 m. Spolehlivý chod rozvodny NNZ 

je dále zajištěn 3 přívody z hlavní rozvodny elektrárny E II, každý tvoří 4 paralelní kabely 3 x 240 

mm
2
 o celkové délce 280 m. Vstupní kobková rozvodna R2 je dvoj systémová, rozdělená do 2 stejně 

velkých sekcí, každá se 16 kobkami. Je vybavena maloolejovými vypínači. Rozvodna R2 i navazující 

skříňová rozvodna R3 jsou majetkem provozu VH.  V elektro objektu je velín s trvalou obsluhou, ze 

kterého jsou dálkově ovládány příslušné spínací přístroje.  

 

Rozvodna R AB - 6 kV (trafostanice válcoven A-B) 

Tato rozvodna byla vybudována koncem 50. let s cílem zajistit napájení pro rekonstruovanou starou 

spojitou trať i 3 válcovací tratě tehdejší válcovny B, které se převáděly z napětí 3 kV na jednotné 

napětí 6 kV. Kromě toho zajišťovala napájení sléváren a stripovací haly ocelárny II. 

Kobková dvojsystémová rozvodna se 68 kobkami je rozdělena do 3 sekcí. Každá sekce má na vstupu 

transformátor TP1, resp. TP2 a TP3 s výkonem 16 MVA, 22/6 kV. Všechny přívody mají po 3 

jednožilových kabelech 1 x 240 mm
2
, přívod pro TP1 má délku 2200 m, další 2 přívody jsou vedeny 

jinou trasou o délce 2500 m, jsou přivedeny z rozvodny 110/22 kV, T II v Konské. Každá sekce má 

kromě toho záskokový přívod z hlavní rozvodny elektrárny E II tvořený 4 paralelními kabely 3 x 240 

mm
2
 o celkové délce 430 m. Rozvodna je vybavena starými tlakovzdušnými vypínači, je možno 

ovládat ji pouze ručně z místa. Jedinou modernizací byla postupná náhrada původních vstupních traf 
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TP o výkonu 12,5 MVA modernějšími transformátory o výkonu 16 MVA s orientovanými plechy a 

dále nasazení digitálních ochran.  

  

Rozvody napájené z NNZ 

Přehlednou situaci udává jednopólové schéma uvedené v příloze. Rozvodna R2 má celkem 32 kobek, 

je rozdělená do 2 sekcí. Přímo z ní jsou napájeny hlavní pohony blokovny I a oba hlavní pohony 

vratné tratě. Hlavní pohon blokovny má záskok z Ilgnerova měniče č. 3. Hlavní pohony blokovny II až 

do jejího očekávaného zrušení napájí Ilgnerův měnič č. 5, jedná se o několik směn v měsíci. 

Druhý pohon vratné tratě může být nouzově nahrazen prvním pohonem při mechanickém propojení 

válcovacích stolic. První pohon má záskok z rezervního měniče. 

Z rozvodny R2 jsou napojeny neřízené kompenzační stanice K1 a K4, které se zapínají podle 

aktuálních požadavků ET, a. s. Dále jsou z ní samostatně napojeny 3 sekce rozvodny R3. 

Rozvodna R3 je jedno systémová skříňová s maloolejovými vypínači, je rozdělena do 3 sekcí, viz 

jednopólové schéma. 

Všechny instalované transformátory jsou vyrobeny z orientovaných plechů, není proto nutno uvažovat 

s jejich výměnou. Olejové transformátory pro tyristorové měniče hlavních pohonů mají parametry 

7900/3950/3950 kVA, 6000/930/930 V, jsou trojvinuťové. Distribuční transformátory technologické 

pro izolovanou síť 3AC 500 V, 50 Hz, IT jsou suché 1600 kVA, 6000/500 V. V systému NNZ jsou 

dále umístěny 2 světelné suché transformátory pro rozvod TN-C, resp. TN-C-S, 1000 kVA, 6000/400 

V. Kabelové rozvody jsou většinou vedeny po kabelových mostech nebo po konstrukcích hal, protože 

kabelový kanál je pouze mezi strojovnami.  

Rozvody napájené z V A-B 

Všech 10 distribučních transformátorů umístěných v budově trafostanice se využívá na provoze VH, 

zatížení většiny z nich je velmi nízké. Všechny transformátory (kromě T9) byly vyrobeny 

z neorientovaných plechů, mají vyšší ztráty.  Z rozvodny V A-B je dále napojeno 9 vysunutých 

distribučních technologických transformátorů (z toho 4 patří ET, a. s.), 2 transformátory jsou světelné, 

3 pak napájí tyristorové měniče. 
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Z kobek č. 9 a 11 vedou dva přívody na zbytkovou část rozvodny 6 kV na zrušené nové spojité trati. 

Z ní jsou napojeny další 3 distribuční transformátory provozu VH, 1 trafo napájí tyristorový měnič 

sochorových nůžek č. 1. Je odtud napojen i záskokový rotační měnič Ward-Leonard č. 3 pro hlavní 

pohony střední tratě. Vysunuté 4 distribuční transformátory jsou olejové, z nich pouze T101 na 

krokové peci má neorientované plechy. Vysunuté technologické transformátory jsou na straně nn 

kompenzovány. Většina kabelových rozvodů je vedena v kabelových kanálech, které byly v severní 

části válcovny v 50. a 60. létech důsledně vybudovány. Dimenzování kabelů odpovídá normám. 

Vůbec nejdelší kabelová trasa je k vysunutému transformátoru T101 na krokové peci, a to cca 480 m.  

Napájecí síť a rozmístění a počty distribučních transformátorů již neodpovídají požadavkům 

technologií a provozu elektrických zařízení válcovny. Většina transformátorů není optimálně 

zatěžována. Na provoze je třeba provést optimalizaci počtu distribučních transformátorů a celé 

napájecí sítě. 

Souvislost s cílem disertační práce můžeme vidět ve snížení počtu distribučních transformátorů a 

hlavních rozvaděčů a tím i ke snížení počtu hlídačů izolačního stavu, ke zjednodušení a zpřehlednění 

celé napájecí sítě. Efekt zrychlení lokalizace zemního spojení a zkrácení doby odstranění poruch je 

pak další přidanou hodnotou celé optimalizace. 
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3.   Identifikace a lokalizace zemního spojení 

Z předchozí kapitoly je patrné, že jak rozvody elektrické energie (kabely, kabelové trasy, energo 

mosty) tak zařízení na provozu válcovny jsou poměrně staré.  Izolační stav elektrických zařízení a 

kabelů negativně ovlivňují  vnější vlivy  mezi které  patří zejména: 

- Vysoké teploty válcovaného materiálu 

Válcovací teploty se pohybují okolo 1000 C 

 

Obr. č. 7:   Výstup kontislitku z Krokové pece 

- Prudké změny teplot v zimním období 

- Vlhké prostředí způsobené například ostřikem okují, chlazením válců, splachováním nečistot 

nebo tzv. mistingem což je použití vodní mlhy k řízenému shlazování kolejnic 

 

Obr. č. 8:  Rozprašování vodní mlhy - misting 
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- Kovový prach  

Kovové okuje a prach jsou všudypřítomné na celém provoze, můžou být suché, vlhké až 

mokré nebo smísené s olejem nebo mazacím tukem 

 

Obr. č. 9:   Kovový prach na elektro zařízení 

- Mastnota a olej 

Veškeré strojní zařízení válcovny je nějakým způsobe mazáno, i válce válcovacích stolic jsou 

mazány pro snížení nalepování okují. 

 

Obr. č. 10: Brodivé mazání pravítek blokovny 

Všechny tyto nepříznivé vlivy vedou k degradaci izolace kabelů a elektrických zařízení, k jejímu 

rychlému stárnutí, opotřebení a k větší četnosti poruch izolace. 
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Negativní vlivy na vyhodnocení zemního spojení 

Identifikaci zemního spojení znesnadňuje provoz frekvenčních měničů, kdy dochází k častému 

chybnému vyhodnocení sníženého izolačního stavu. 

Typické aplikace regulace pohonů  frekvenčními měniči na válcovně: 

-  Valníky  

- Vlečníky 

- Pohony na jeřábech 

- Ventilátory 

- Čerpadla 

Ve většině aplikací s válečkovými dopravníky, reguluje frekvenční měnič skupinu válečkových 

motorů (viz obr. 11), které slouží k transportu válcovaného materiálu. Pracovní cyklus je patrný z obr. 

12, kde je vidět jednotlivé fáze cyklu. V první fázi rozjezd valníku, kdy po nastavené časové rampě se 

valník rozjíždí, pak krátce ve druhé fázi je provozován na jmenovitých otáčkách a ve třetí fázi valník 

po nastavené časové rampě brzdí do nulových otáček 

Obr. č. 11 Schéma zapojení válečkového dopravníku 
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Obr. č. 12 Průběh proudu, frekvence a otáček při pracovním cyklu válečkového dopravníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 13 Deformace sinusového průběhu napětí                    
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Obr. č. 14:  Deformace sinusového průběhu proudu 

 

 

Jedním z důležitých parametrů sítě, který ovlivňuje rychlost vyhodnocení zemního spojení je 

rozptylová kapacita. Můžeme je určit: 

- Výpočtem kapacity jednotlivých kabelů 

 

 










r

h

l
C r

2
ln

2 0  (F;F/cm;m;mm) (3.1) [6]                                                                                

Kde: C – kapacita,  l – délka,  h – vyd8lenost od nulového potenciálu,  r –poloměr,  ε0 –  permitivita 

vakua, εr –  relativní permitivita 

- měřením 

 

Obr. č. 15:  Princip měření kapacity v beznapěťovém stavu 
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Svodovou  kapacitu pak můžeme vypočítat podle následujícího vztahu: 

 

C

C

etot
U

I
C    (3.2)  [6] 

 

 

3.1 Analýza stávajících prostředků pro hlídání a lokalizaci zemního spojení  u nás a 

zahraničí 

 Lokalizaci zemního spojení v distribučních sítích VN, je v odborné literatuře věnována dostatečná 

pozornost. V naší i zahraniční literatuře je tomuto problému věnovaná celá řada článků a studií. 

Relevantní články na toto téma jsou uvedeny v přílohách na CD nosiči. 

Podmínky pro použití zařízení pro identifikaci a lokalizaci v sítích NN jsou stanoveny normami ČSN 

EN. U nás i v zahraničí jsou popisovány systémy pro lokalizaci zemního spojení. Nejpodrobněji se 

tomuto tématu věnuje publikace[8]. Nicméně na druhé straně chybí zkušenosti z praktického užívání. 

Články nebo publikace popisující konkrétní aplikaci v praxi chybí.  I když všechna zařízení splňuji 

platné normy jejich praktické použití v určitých aplikacích je problematické. Takovou oblastí je i 

použití v průmyslových sítích s frekvenčními měniči.  

Jaké jsou tedy metody pro lokalizaci zemního spojení v sítích VN, a NN.  

Metody lokalizace místa poruchy VN sítích: 

- aktivní metody využívají k lokalizaci zemního spojení pomocného signálu se specifickou 

frekvencí, který je injektován do soustavy v případě poruchy a jeho následným vyhledáváním 

se zjistí místo poruchy 

- pasívní metody vychází z monitorování napěťových a proudových poměrů v postižené 

soustavě bez nutnosti použití jiného pomocného zdroje signálu. 
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Pasívní metody pak můžeme dále rozdělit na: 

- statické metody 

- dynamické metody 

Statické metody využívají pro vyhodnocení místa poruchy ustáleného signálu zaznamenaného až po 

odeznění přechodného děje.  

Nejpoužívanější statické metody vhodné pro izolovanou síť jsou: 

- Porovnání amplitudy netočivé složky proudu  

Metoda vyhodnocuje amplitudy netočivých složek proudu v jednotlivých vývodech. Je-li 

vlivem poruch překročena přednastavena hodnota netočivého napětí, začnou se porovnávat 

amplitudy netočivých složek proudů a jako postižené vedení je označeno to kde je amplituda 

maximální. 

- Porovnání fáze netočivé složky proudu 

Metoda porovnává fáze netočivých složek proudu jednotlivých vývodů. U postiženého vývodu 

je  fáze netočivé složky proudu oproti ostatním vývodům opačná. 

- Určení toku netočivé složky jalového výkonu 

U postižené vývodu předbíhá netočivá složka napětí netočivou složku proudu o 90 stupňů, u 

nepostiženého vývodu se netočivá složka napětí opožďuje o 90 stupňů oproti proudu. 

- Metoda maximální změny jalové složky netočivého proudu 

V bezporuchovém stavu se pro jednotlivé vývody vybere referenční signál netočivé složky 

proudu společně s fázovým posunem netočivé složky napětí a po vzniku zemního spojení se 

vyhodnotí její změna. Postižený vývod je ten, u něhož byla změna jalové složky netočivého 

proudu maximální. 

Citlivost a přesnost vyhodnocení zemního spojení můžeme dosáhnout vhodnou kombinací metod. 
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Dynamické metody 

 

Tyto metody využívají pro vyhodnocení a lokalizaci směru poruchy transientního jevu, který je 

iniciován vznikem zemního spojení. Jejich zásadní nevýhodou je oproti metodám statickým, že ve 

většině případů je pouze jeden pokus pro korektní lokalizaci poruchy. Vzhledem k tomu, že tyto 

metody jsou  rozšířené zejména v kompenzovaných sítích budou tyto metody uvedeny bez 

podrobnějšího popisu.  

Jsou to metody: 

- Metoda první půl-periody 

- Metoda qu-diagramu 

- Metoda qu2-diagramu 

Metody lokalizace místa poruchy v NN sítích  

- aktivní 

pracují na principu injektáže lokalizujícího proudu nebo napětí do obvodu a jeho následném 

vyhodnocení 

- pasivní 

pracují na principu měření reziduálních proudů v obvodu. 

Rozdílem mezi hlídačem izolačního stavu a zařízením monitorujícím reziduální proudy je, že pro 

lokalizace místa poruchy používají hlídače izolačního stavu aktivní metody a zařízením monitorujícím 

reziduální proudy pasívní metody. Dalším rozdílem mezi těmito zařízeními je, že zařízením 

monitorujícím reziduální proudy dokážou vyhodnocovat pouze nesymetrické poruchy izolace. Naproti 

tomu zařízení hlídačem izolačního stavu dokážou vyhodnotit jak symetrické, tak nesymetrické 

poruchy izolace.  Za symetrické poškození izolace se považuje stav, kdy izolační odpor všech vodičů 

rozvodné sítě která je hlídána, klesá přibližně stejně. Za asymetrické poškození izolace se považuje 

stav, kdy izolační odpor, např. jednoho vodiče, poklesne podstatně více než u dalšího vodiče (dalších 

vodičů).  
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 V následující části dizertační práce bude proveden stručný výčet prostředků pro hlídání a lokalizaci 

zemního spojení dostupných na našem trhu. 

- Hlídače izolačního stavu 

- Zařízení pro lokalizaci zemního spojení 

- Zařízení pro hlídání reziduálních proudů 

3.1.1  Hlídače izolační stavu 

Problematiku hlídačů izolačního stavu řeší normy ČSN EN, jsou zde uvedeny požadavky na tato 

zařízení, zkoušky apod. U hlídačů izolačního stavu je definovaná relativní nejistota, která je dána 

vztahem: 

  (3.3) 

Kde: 

Ran - specifikovaná hodnota reakce je hodnota izolačního odporu trvale nastavená nebo nastavitelná na 

hlídači izolačního stavu, zda izolační odpor nepoklesne pod tuto mez 

 Ra  hodnota reakce je hodnota izolačního odporu, při níž přístroj reaguje podle specifikovaných 

podmínek 

Hlídače izolačního stavu musí být schopné reagovat na izolační odpor v rozvodných sítích IT 

včetně symetrických a asymetrických součástí a varovat, jestliže izolační odpor mezi sítí a zemí klesne pod 

nastavenou úroveň. 

Kombinace různých metod měření, včetně vytváření asymetrie, mohou být nezbytné k prokázání, že 

jsou splněny požadavky na hlídání za speciálních podmínek rozvodné sítě. 

Hlídače izolačního stavu musí mít vestavěny zkušební obvody nebo musí být vybaveny prostředky pro 

připojení zkušebního přístroje ke zjišťování funkční schopnosti hlídače izolačního stavu. Rozvodná 

síť, která má být hlídána, nesmí být přímo uzemněna a hlídač nesmí vytvářet nebezpečné stavy. Tato 

zkouška není určena pro kontrolu doby reakce. 
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Je-li specifikovaná hodnota odezvy Ran hlídače izolačního stavu nastavitelná, musí být hlídač 

izolačního stavu navržen tak, že nastavení nelze změnit jinak, než použitím k tomu určeného klíče, 

nástroje nebo hesla. 

Normy na instalování elektrických rozvodných sítí stanoví nejnižší hodnotu, kterou je přípustné 

nastavit u hlídačů izolačního stavu s proměnnou hodnotou času reakce. 

Hlídače izolačního stavu musí mít optická výstražná zařízení nebo musí být vybaveny prostředky pro 

připojení zařízení, které indikuje jeho uvedení do činnosti. Toto zařízení nesmí být možné 

vypnout. Vestavěná nebo zvnějšku připojitelná akustická signalizační zařízení mohou mít možnost 

znovu nastavení. Akustický signál musí být vydán v případě poruchy, která se vyskytla po té, co 

předcházející porucha byla odstraněna a zařízení byla případně resetována. 

Indikace hodnoty izolačního odporu na měřicím vybavení není sama o sobě dostačující jako optická 

signalizace. 

Maximální pracovní chyba hlídače izolačního stavu se vyjadřuje relativní (procentní) nejistotou. Nejistota a 

její meze jsou uvedeny v tabulce 3.[11] 
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Tab. č. 3: Požadavky platné pro hlídače izolačního stavu 

Označení Čistě střídavé rozvodné sítě 

Střídavé rozvodné sítě s 

galvanickým spojením se 

stejnosměrnými obvody a 

stejnosměrnými rozvodnými 

sítěmi 

Doba reakce tan 
a
 10 s při 0,5  Ran a Ce = 1 F 100 s při 0,5  Ran a Ce = 1 F 

Trvale přípustné cizí 

stejnosměrné napětí Ufg 

Podle údajů výrobce vrcholové hodnoty 1,15  Un, 

nevztahuje se na stejnosměrné sítě 

Označení Pro všechny sítě 

Vrcholová hodnota 

měřicího napětí Um 

Při 1,1  Un a 1,1  US stejně jako při  

RF = : 120 V 

Měřicí proud Im 10 mA při RF = 0 

Vnitřní impedance Zi 30 /V jmenovitého napětí, ale 15 k 

Vnitřní odpor Ri 30 /V jmenovitého napětí rozvodné sítě, ale 1,8 k 

Trvale přípustné jmenovité 

napětí 

1,15  Un 

Relativní (procentní) 

nejistota 
b
 

15 % specifikované hodnoty reakce Ran 

Klimatické podmínky 

okolního prostředí 

Pracovní: 
c
       třída 3K5 (IEC 60721-3-3), -5 °C až +45 °C 

Přeprava:        třída 2K3 (IEC 60721-3-2), -25 °C až +70 °C 

Skladování:      třída 1K4 (IEC 60721-3-1), -25 °C až +55 °C 

a
   V rozvodných sítích IT, kde se napětí mění při nízkých otáčkách (např. rozvodné sítě s měniči s pomalým 

řízením otáček nebo stejnosměrné motory s pomalou změnou otáček), závisí doba reakce na nejnižším pracovním 

kmitočtu mezi rozvodnou sítí IT a zemi. Tyto doby reakce se mohou lišit od výše uvedených dob reakcí. 

b
   Relativní nejistota je definována následujícími referenčními podmínkami: 

-     teplota: -5 °C a +45 °C; 

-     napětí: 0 % a 115 % jmenovitého výstupního napětí, 85 % a 110 % jmenovitého napájecího napětí; 

-     kmitočet: jmenovitý kmitočet; 

-     rozptylová kapacita: 1 F. 

Je-li hodnota reakce nastavitelná, musí být rozsah hodnot reakce, které nejsou ve specifikovaných mezích vyznačen 

např. tečkami na mezích rozsahu nebo rozsahů. Údaj o relativní nejistotě v pracovním rozsahu specifikovaný 

výrobcem bude uveden v dokumentaci, kromě údaje pro rozptylovou kapacitu nad 1 F pro kmitočty vyšší a nižší 

než jmenovitý kmitočet nebo kmitočtový rozsah. 

c
   Bez orosení nebo jinovatky. 
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Pokud mají hlídače izolačního stavu vybavení pro indikování izolačního odporu, nejistotu tohoto 

vybavení za jmenovitých pracovních podmínek stanovuje výrobce. 

Pro praktické použití na provoze hutního podniku jsou nejdůležitější:  

- Doba reakce (tan)   

doba potřebná k tomu, aby hlídač izolačního stavu zareagoval podle specifikovaných 

podmínek 

- rozptylová kapacita (Ce)      

maximální přípustná hodnota celkové kapacity proti zemi u sítě, která má být hlídána, včetně 

jakýchkoli připojených spotřebičů, do jejíž hodnoty může hlídač izolačního stavu pracovat tak, 

jak je specifikováno. 

Ve výše uvedené tabulce je poznámka: 

V rozvodných sítích IT, kde se napětí mění při nízkých otáčkách (např. rozvodné sítě s měniči s 

pomalým řízením otáček nebo stejnosměrné motory s pomalou změnou otáček), závisí doba 

reakce na nejnižším pracovním kmitočtu mezi rozvodnou sítí IT a zemi. Tyto doby reakce se 

mohou lišit od výše uvedených dob reakcí. 

Tzn. že pro průmyslové sítě, kde se jsou pohony převážně regulovány frekvenčními měniči, je doba 

reakce odlišná tedy vyšší. Toto je případ distribuční sítě válcovny. 

Při zpracovávání disertační práce jsem otestoval na zkušebním panelu několik hlídačů 

izolačního stavu.  

A-ISOMETR IRDH575 

 monitoruje izolační odpor ve výkonových střídavých, stejnosměrných popřípadě 

kombinovaných IT sítích. Nové principy měření AMP PLUS dovoluje monitorovat i moderní síť s 

vysokou rozptylovou kapacitou, které obsahuji měniče nebo stejnosměrné obvody. V součinnosti s 

vyhodnocovacím zařízením EDS47 a měřícími transformátory proudu muže IRDH575 sloužit i k 

vyhledávání poruch izolace. A-ISOMETR IRDH575 umožňuje monitorovat i několik navzájem 
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pospojovaných IT síti. Díky dvěma nezávisle nastavitelným hodnotám reakce lze indikovat překročení 

izolačního odporu sítě ve dvou úrovních (před alarm a hlavni alarm). 

 

                                                     

Obr. 16: Hlídač izolačního stavu IRDH 

 

ISL-C 600 

Je zařízení pro monitorování izolačního stavu v distribučních sítích IT do 760 V AC. Měření se provádí 

superponovaným měřícím signálem a jeho následným vyhodnocením. Toto zařízení při testování 

dosahovalo časy vyhodnocení okolo 5 s v testech s pohonem spínaným stykačem. I přes dobré výsledky 

nebylo dále testováno, protože nemá návaznost na lokalizační systém.  

                                                                                          

Obr. 17: Hlídač izolačního stavu ISL-C600 

Hlídač izolačního stavu C 558.03  

             

  Obr. 18: Hlídač izolačního stavu C 558.03 
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Hlídač izolačního stavu C 558.03 průběžně monitoruje izolační odpor izolované (neuzemněné) AC, 

DC nebo AC/DC sítě do 690 V AC nebo 400 V DC. Hlídací úroveň izolačního odporu je od 10 do 200 

kΩ . C 558.03 je v současné době využíván na provoze válcovny pro monitorování izolačního stavu 

hlavních rozvaděčů. Alarmy jsou staženy na signalizační tablo velínu s trvalou obsluhou. Praktické 

zkušenosti s tímto hlídačem nejsou uspokojivé, dochází k častým falešným signalizacím zemního 

spojení. Zejména s nárůstem počtu frekvenčních měničů na válcovně. 

 

Hlídač izolace 3UG3081  

Hlídací relé měří izolační odpor mezi neuzemněnou střídavou sítí a příslušným ochranným vodičem. 

Měření se provádí superponovaným stejnosměrným napětím. 

 

  Obr. 19: Hlídač izolačního stavu 3UG3081 

Toto zařízení nebylo testováno, protože nemá navazující lokalizační systém.  

 

3.2.2 Zařízení k lokalizování místa poruchy 

zřízení užívané nebo kombinace zařízení užívaná pro lokalizaci místa poruchy izolace v rozvodových 

sítích IT, systém pro lokalizaci místa poruchy izolace se užívá spolu s hlídačem izolačního stavu k 

lokalizaci místa poruchy izolace. Dochází injektováním lokalizujícího proudu mezi elektrickou 

rozvodovou síti a zemí. Systémy pro lokalizaci místa poruchy izolace musí obsahovat optické 

výstražné zařízení, které oznamuje detekci poruchy izolace, nebo musí umožňovat spojení se 

zařízením oznamující poruchu. Hlavním parametrem je citlivost odezvy. To je hodnota 

vyhodnocovaného proudu nebo izolačního odporu, při níž vyhodnocovací zařízení zareaguje za 

specifikovaných podmínek. Citlivost odezvy může být vyjádřena buď pevnou prahovou hodnotou, 
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nebo křivkou odezvy. Systémy pro lokalizaci místa poruchy izolace s aktivním lokalizujícím 

proudovým zdrojem mohou být také použity pro lokalizování místa poruchy v bezproudových sítích. 

EDS460/490 

Přístroj v kombinaci s hlídačem izolačního stavu IRDH575 je určen pro lokalizaci poruch izolačních 

stavů v izolovaných napájecích soustavách (IT). S použitím měřících transformátorů proudu přistroj 

EDS460/490 vyhodnocuje testovací proud generovaný přístrojem IRDH575. Jeden přistroj 

EDS460/490 může vyhodnocovat testovací proud až z 12 měřících transformátorů. V jedné IT soustavě 

může být zapojeno až 90 přístrojů EDS460/490 přes rozhraní RS485 (protokol BMS), což umožňuje 

monitorovat až 1080 větvi teto soustavy. 

 

                                                              

Obr. 20: Lokalizační jednotka EDS                  Obr. 21: Měřící transformátor proudu serie W 

Měřící transformátor proudu série W je vysoce citlivý měřící transformátor, který v kombinaci s 

monitorovacím a vyhodnocovacím zařízením převádí střídavý proud na měřitelný signál. V kombinaci 

se systémem pro lokalizaci poruch izolace (EDS…) umožňuje tento transformátor lokalizovat poruchu 

izolace v sítích typu IT. Proudový transformátor měří testovací proud generovaný pomoci hlídače 
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Obr. č. 22: Příklad lokalizačního systému 

IMD zařízení pro sledování izolace 

LCI lokalizující proudový injektor 

IFL lokalizátor místa poruchy izolace    

LCS lokalizující proudový sensor 

PIFL přenosný lokalizátor místa poruchy 

PLCS přenosný lokalizující proudový sesor 

T transformátor IT sítě 
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IL lokalizující proud 

RF izolační odpor   [11]                      

3.3.3 Zařízení pro monitorování reziduálních proudů 
 

 

 
 

Obr. č. 23:  Princip měření – zemní spojení před měřícím transformátorem 

 

 

Obr. č. 24: Princip měření – zemní spojení za měřícím transformátorem [6]  
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Monitor reziduálních proudů ABB CEM 11-FBP  

Následkem zemního spojení fáze se zemí se změní proudové poměry v jednotlivých fázích. Při 

zemním spojení část proudu se uzavírá přes zemní potenciál a součet proudů ve fázových vodičích 

v tomto momentu není roven nule. Proto lze pro vyhodnocení zemního spojení použít měřících 

transformátorů reziduálních proudů.  

 

                                                                  

Obr. č.25: Monitor reziduálních proudů ABB CEM 11-FBP  

 

CEM 11-FBP je monitor reziduálních proudů s výstupním relé spínaným podle nastavené úrovně 

poruchového proudu. Na výběr jsou měřící transformátory podle vnitřního průměru transformátoru a 

jeho proudového rozsahu. Kontakt relé měřícího transformátoru je napájeno 24V. V bezporuchovém 

stavu monitorovaného zařízení je kontakt relé sepnut, při poruše je rozpojen. Pomocí otočného spínače 

lze nastavit úroveň poruchového proudu, při kterém přístroj rozpojí kontakty relé. 

Rozsahy skokově nastavitelných parametrů pro spínání výstupního relé: 

reziduální proud 120 – 6800mA 

Přístroj indikuje poruchu ve 100-kách milisekund (do 1 s).  
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Monitor reziduálních proudů Schneider Vigirex RHU (v tomto případě RHU 28560) 

Následkem zemního spojení fáze se zemí se změní proudové poměry v jednotlivých fázích. Při 

zemním spojení část proudu se uzavírá přes zemní potenciál a součet proudů ve fázových vodičích 

v tomto momentu není roven nule. Proto lze pro vyhodnocení zemního spojení použít měřících 

transformátorů reziduálních proudů.  

 

                                                                               

Obr. č. 26: Monitor reziduálních proudů Schneider Vigirex RHU s měřícím transformátorem 

 

Zařízení pro monitorování reziduálních proudů od firmy Schneider se skládá z relé VIGIREX RHU a 

volitelného měřicího transformátoru. Vyhodnocovač má 2 výstupní relé (ALARM a PORUCHA) 

s nastavitelnou úrovní spínání. První relé můžeme použít pro výstrahu a druhé pro okamžité vypnutí 

daného zařízení. Napájecí napětí 220 - 240V AC.  

Rozsahy spojitě nastavitelných parametrů pro spínání 2 výstupních relé: 

ALARM: reziduální proud 15mA – 30A, zpoždění reakce 0 – 4,5s  

PORUCHA: reziduální proud 30mA – 30A, zpoždění reakce 0 – 4,5s  

Přístroj indikuje poruchu v 10-kách milisekund (bez zpožděné reakce), nebo zpožděně podle nastavené 

doby reakce. 

3.2 Měření a testování vybraných zařízení na modelu sítě 

3.2.1 Vytvoření modelu sítě 

Za účelem testování systému jsem vytvořil model sítě, který mi umožní simulovat různé provozní 

stavy a provádět nastavení testovaného systému. Při návrhu prvků a jednotlivých měření jsem 
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vycházel ze skladby a způsobu provozování jednotlivých zařízení a pohonů na válcovně, kde většina 

zařízení pracuje v dynamickém režimu. Na válcovně je většina pohonů řízena frekvenčními měniči. 

Zařízení vyžadující velmi dynamický provoz jsou spínána stykači, na provoze válcovny jsou zařízení 

s četnosti spínání až 17 tisíc sepnutí za den. Níže uvedená měření pak byla připravena tak, aby 

simulovala reálný provoz zařízení a aby se nastavením zařízení pro identifikaci a lokalizaci zemního 

spojení dosáhlo co nejkratšího a spolehlivého vyhodnocení zemního spojení.  

Pro účely testování byly použity tyto komponenty: 

- Hlídače izolačního stavu 

- Lokalizační systém: 

- Měřící transformátory 

- Zařízení pro monitorování reziduálních proudů 

- Transformátor: T105 380/500V 

- Stykač: EPM C25.11 

- Měnič: ABB ACS800-01-0004-5 

- Motor M1: MEZ Mohelnice 4AP90S-4    1,1 kW 

- Motor M2: SIEMENS 1LA7096-4AA11  1,5 kW 

- Motor M3: SIEMENS 1LA7096-6AA10  1,1 kW 

- Rezistor  

- Kondenzátory TESLA WK 70831a 4µF, +/- 20% 
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Obr27: Zkušební  panel- původní 

 

Obr 28: Zkušební  panel doplněný o další zařízení 
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Zkušební panel byl v průběhu testování doplněn o další testovaná zařízení (obr 24.)  

 

3.2.2 Měření na motoru spínaném stykačem 

Postup měření lokalizace zemního spojení. 

Spínači SA1, SA2, SA3  jsou spuštěny motory M1, M2, M3. Start simulace zemního spojení je 

proveden spínačem SA4, zároveň je spuštěn časový obvod, který měří čas identifikace zemního 

spojení hlídačem izolačního stavu IRDH a čas lokalizace zemního spojení jednotkou EDS. Úspěšná 

identifikace a lokalizace zemního spojení je pak signalizována signálkami HL1-HL6 na panelu, ve 

vizualizaci na PC a zároveň dojde k zastavení časového obvodu a k uložení časů do PC (viz. Příloha 

na CD schéma zapojení zkušebního panelu). Pro simulaci provozních podmínek jsem připravil níže 

uvedená měření. 

Měření č. 1,2 – „kovové zemní spojení“ 

Měřením si ověříme nejkratší možný čas vyhodnocení. V podstatě ideální podmínky bez jakýchkoli 

rušivých vlivů. Samozřejmě že z provozního hlediska tato situace nikdy nenastane.   

Měření č. 3 - nastavení EDS ON 

  Toto nastavení umožňuje mít lokalizační EDS jednotku ve stálém skenovacím režimu. V běžném 

monitorovacím režimu je jednotka IRDH nastavena „ EDS AUTO“ a  teprve po zjištění zemního 

spojení aktivuje jednotku EDS, která pak provádí lokalizaci. Tímto nastavením by mělo dojít ke 

zkrácení lokalizace postiženého místa v síti. 

Měření č. 4, 5 - nastavené nižší citlivosti- snížení počtu vyhodnocovaných pulzů 

Přístroj IRDH vyhodnocuje měřící signál a porovnává po sobě jdoucí pulzy měřícího signálu. Tímto 

nastavením je možné snížit počet porovnávaných pulzů a vyhodnotit zda toto bude mít vliv na 

rychlost vyhodnocení. 
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Obr. č. 29:  Princip vyhodnocení pulzů měřícího signálu 

To v praxi znamená, že pokud na přístroji nastavíme „Pulse:03“ tak musí být shodné hodnoty I1 = I2 = 

I3. Pak se na displeji přístroje zobrazí nová hodnota izolačního stavu. Jinak se cyklus opakuje. 

Měření č. 6,7 - nastavené nižší citlivosti – velikost pulzů 

Přístroj IRDH rovněž porovnává velikost jednotlivých pulzů a porovnává odchylku od normálu. I 

toto snížení citlivosti může mít vliv na rychlost vyhodnocení. Princip je na následujícím obrázku.    

  

 

Obr. č. 30:  Princip vyhodnocení pulzů měřícího signálu 

Pokud je velikost pulzu lokalizačního proudu nižší než je nastavený rozsah, je hodnota blokována a na 

displeji přístroje se zobrazuje hodnota izolačního stavu naměřena v předchozím cyklu. Zvýšením 

rozsahu dosáhneme zrychlení měření, ale na druhou stranu se nám snižuje přesnost a spolehlivost 

měření. 
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Měření č. 8,9 - připojení kapacity 4 μF 

Jak jsem již v této disertační práci zmínil na rychlost vyhodnocení má zásadní vliv velikost kapacity 

sítě. Zařízení jsou podle normy zkoušená při kapacitě 1μF.  

Měření č. 10, 11 - všechny pohony najednou 

Tímto měřením si ověřím, zda bude mít rušení ostatními pohony vliv na rychlost vyhodnocení. Za 

normálních provozních podmínek dochází k souběhu desítek zařízení a pohonů.  
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                      Tab. č. 4: Měření na motoru spínaném stykačem 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
IRDH EDS EDS IRDH EDS IRDH EDS IRDH EDS IRDH EDS

1. 2,8 13,8 11,2 11 31,8 2,2 17 3,8 18,6 3 18
2. 2,6 17,6 10,2 10,2 26 2,6 29 10,2 25 3,6 18,4
3. 3,6 18,6 13,6 9,2 30 2,2 17,2 8,8 23,6 3,4 18,4
4. 2,4 17,2 9,6 9,2 24,4 3 18 11,8 26,6 3,6 24,4
5. 2,4 17,4 12,6 10,4 36,8 2,8 23,6 3,4 18,2 3 18
6. 3,2 18,2 11 10,4 25,4 2,4 17,4 7,4 28,2 3,8 18,6
7. 2,6 17,6 11,8 10,8 31,4 2,4 17,4 10,8 25,8 3,8 24,6
8. 4,2 19,2 9 9,2 24,2 2,4 17,4 6,4 21,2 2,2 17,2
9. 3,2 18 13,6 10,4 25,2 2,2 17,2 3 23,6 3,4 24,2

10. 2,6 17,6 13,4 10,8 31,4 2,2 22,8 3,8 30,2 3 18
11. 2,2 23 13,4 9,2 24,2 2 17 12 27,2 2,8 17,6
12. 3,8 18,6 9,6 9,2 24,2 2 22,8 13,6 28,4 3,6 18,6
13. 3 18 8,8 10,4 25,4 2,2 17,2 5,8 20,8 4 18,8
14. 3,4 18,4 19,4 10,4 25,4 2,4 17,4 14,4 29,2 3,8 18,6
15. 3,6 18,6 13,4 11 26 2,8 23,6 12,2 27,2 3,6 18,4
16. 2,6 17,6 12,4 10,4 25,4 2,6 17,4 7,6 23,2 3 23,8
17. 4,2 19 12,8 10,4 25,4 2,4 17,4 11,2 26,2 2,2 23
18. 2,2 17,2 11,4 10 24,8 3 23,8 7,4 22,4 3 23,8
19. 2,4 17,2 13,4 10,2 25,2 2,2 17 9,8 24,8 2,8 23,6
20. 3,8 18,6 12,2 10,6 31,4 2,4 17,2 5,8 26,4 3,4 18,2
21. 3,4 18,4 12,8 11,2 32,2 2,2 23 4 18,8 3,4 18,4
22. 2,8 17,8 12,8 11,6 26,4 2,8 23,2 5,2 20,2 3,2 18
23. 4 19 13,8 9,4 24,4 2 17 8,6 23,6 3,4 24,2
24. 2,4 17,2 7,8 10,6 25,6 2 17 11,6 32,4 2,6 17,6
25. 3,4 18,2 9,8 11,2 26 2,4 17,4 4,2 19,2 3,6 18,4
26. 3 18 11,2 9,6 24,6 2,4 23,2 14 25,4 3,6 24,2
27. 3,6 18,6 12,8 10,8 25,6 2,6 17,6 6,2 21,2 3,4 18,2
28. 3 18 11,2 10,2 42,4 2,6 23,2 9 24 2 22,8
29. 3 17,8 12,6 10,8 25,8 2 23,4 10 25,2 2,2 17,2
30. 2,8 17,8 13 10,6 25,8 2,4 23,2 13,8 28,8 3,2 18
31. 3,2 18,2 8,8 10 30,8 2,2 22,8 5,8 20,8 3 18
32. 2,4 17,4 11 10 30,6 2,6 17,6 13,8 28,8 2,4 17,4
33. 3,6 18,6 20,8 10,6 25,4 2,2 23 14,4 46,6 3,2 23,8
34. 3,6 18,4 13,8 11,4 38 2,4 17,2 13,6 28,6 3 23,6
35. 2,4 17,2 19,6 10,2 25 2,4 23,2 6 21 2,2 17
36. 3,8 18,8 11,4 10 36,4 3,4 23,8 6 20,8 2,8 23,6
37. 2 22,8 8,2 10,4 25,4 2,2 17,4 9 24 3,4 36
38. 3,4 24,2 10,8 10,2 25,2 2,4 17,4 6,6 21,4 3 17,8
39. 3,6 18,6 9 10 25 2,8 23,6 3,8 18,8 3 18
40. 2,2 17,2 11,6 10,6 25,6 2,2 17 7 22 4 18,8
41. 4,2 19,2 13,6 10,4 25,4 2,4 17,2 4 18,8 3 18
42. 2,2 23 12,2 9,4 24,4 2,2 17,2 5,4 20,4 3 18,1
43. 3,6 18,4 10,4 10 42,2 2 17 4,4 19,4 3,4 18,4
44. 3,6 18,4 8,2 9,8 24,8 2 17 9,6 30,2 3,4 18,2
45. 3,4 18,4 18,6 11 25,8 2,6 23,4 12,6 27,6 3,6 18,6
46. 3,8 18,8 10,4 10 36,4 2,8 23,4 13 28 2,6 23,4
47. 3,6 24,2 9,4 10,2 25,2 2,4 17,2 2,4 23,2 2,2 17,2
48. 3,2 23,8 10,4 9,2 30 2,4 17,4 7,2 27,8 3,4 18,4
49. 3,2 18,2 8,2 11,2 26,2 2,6 17,8 7 27,6 3,2 24
50. 3 18 11,8 11,2 26 3 17,8 10,8 31,6 3,4 18

Průměr 3,1 18,7 12,0 10,3 27,9 2,4 19,7 8,4 24,9 3,1 20,2
Medián 3,2 18,3 11,7 10,4 25,6 2,4 17,4 7,5 24,4 3,2 18,4

Min 2 13,8 7,8 9,2 24,2 2 17 2,4 18,2 2 17
Max 4,2 24,2 20,8 11,6 42,4 3,4 29 14,4 46,6 4 36

10;11  -  při všech pohonech najednou

Časy zachycení IRDH a EDS v tabulce jsou v sekundách

Měření lokalizace zemního spojení 
Měření na motoru /spínaného stykačem/

1;2      -  při čisté nule "kovové zemní spojení"
3      -  při nastavení EDS "ON" /22kΩ/
4;5      -  při nastavení nižší citlivosti viz. prezentace servisní menu 6  /2→9 p./
6;7    -  při nastavení nižší citlivosti viz. prezentace servisní menu 7  /6→50%/
8;9  -  při připojení kapacity 4 μF
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Graf č. 1:  Měření na motoru spínaném stykačem 

Časy vyhodnocení a lokalizace se liší podle různých režimů nastavení přístrojů a podle parametrů sítě. 

V tomto měření bylo na přístroji nastaveno zvýšeného počtu pulsů pro prevenci chybného měření. 

Toto nastavení zvyšuje dobu vyhodnocení až na 12 a lokalizace na 43 sekund. Pro zvýšení provozní 

spolehlivosti lze měnit citlivost přístroje, avšak ta nemá vliv v tomto měření na dobu vyhodnocení. 

Z důvodu velkého prodloužení vyhodnocovací doby a nastavení nemající vliv na výsledek měření, je 

v dalších měřeních od těchto nastavení upuštěno. Maximální doby vyhodnocení (15s) a lokalizace 

(47s) je dosaženo při připojení svodové kapacity (4µF) na síť. 
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3.2.3 Měření na motoru napájeném měničem s konstantní frekvencí 

Druhá série měření je zaměřena na pohon regulovaný frekvenčním měničem. Pro další rozhodnutí zda 

je tento monitorovací a lokalizační systém použitelný na provoze válcovny mají zásadní význam. 

Frekvenčních měničů jsou na provoze nasazeny stovky kusů. Jednotlivá měření mají vyhodnotit 

závislost mezi rychlosti vyhodnocení a frekvencí. Dále jsou to měření podobná jako na pohonu 

spínaném stykačem.  

Měření č. 12,13 -  frekvence 50Hz 

Měření č. 14,15 -  frekvence  25Hz 

Měření č.16, 17 -  frekvence 12,5Hz 

Měření č. 18, -  nastavení EDS ON 

Měření č. 19,20 -  připojení  kapacity 4 μF 

Měření č. 21,22 -    všechny pohony najednou 

 

Graf č. 2:  Měření na motoru řízeném frekvenčním měničem s konstantní frekvencí 
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             Tab. č. 5: Měření na motoru měnič s konstantní frekvencí 

 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
IRDH EDS IRDH EDS IRDH EDS EDS IRDH EDS IRDH EDS

1. 18,6 33,4 8,4 19,8 21 30 9,6 13 29,8 8 23,2

2. 24,2 39,2 17,4 32,8 16,4 26,2 10,2 11 32 10,6 25,6

3. 6,6 33,2 16,2 38 13,2 26,4 8,8 16,2 37 14,8 29,8

4. 4,4 19,2 3,8 18,8 22,2 41 13 9,2 24 16,2 42,8

5. 5,2 20,2 12,8 33,4 19,6 32,4 8,2 9,8 24,8 9,4 24,4

6. 11,6 26,4 25 40 19 31,6 10,8 16,2 31,2 6,4 21,4

7. 23,4 38,2 23,4 37,8 9,8 40 13,2 15,5 30,2 8 23

8. 7,6 22,4 9,2 30,4 11 29,8 9,2 27 41,8 7,2 22,2

9. 5,6 27,8 9,2 24 14,6 28 11 24,8 39,8 5,8 20,8

10. 6,8 28,8 7,6 23 12,6 31,2 21,6 14 34,6 10,4 25,4

11. 7,2 22,4 9,6 25 15 33,6 11,4 18,8 39,4 14,2 46

12. 9,6 24,6 12,2 27,2 17,2 30,4 12,8 14,4 29,2 8,2 23

13. 19,6 34,4 11 26,4 14,4 33 10,4 10,8 25,8 18 32,8

14. 13,2 28,2 22,8 37,6 13,6 26,8 11,2 19,4 40,2 12,8 28,2

15. 12 32,6 14,8 29,6 31,6 44,4 11,6 8,6 23,4 10,4 25,2

16. 9,2 24,4 30,2 45,2 32,8 46 10,8 14,2 29,2 7 22

17. 3,4 18,2 45,2 60,2 13,2 25,8 13,2 30,2 45,2 9,4 24,4

18. 5,2 25,8 12,4 33,6 26,6 39,4 9,8 10 25 30,2 45,2

19. 8,6 29,2 13,2 28 19,2 32,2 11,2 12,8 27,8 7,6 23,2

20. 5,6 20,6 26,8 42,2 10 28,4 12,8 7 21,8 6,2 21,6

21. 17,2 32,2 8,4 24,2 14,4 27,2 11 14,2 29,2 5,4 20,2

22. 3,2 18,2 19,2 34,2 12,2 30,8 8 15,4 30,4 10,6 25,6

23. 6 21 29,8 44,4 10,4 23,4 10,6 14,4 35,2 5,2 20,2

24. 18 38,8 18 38,8 11,4 24,4 10,8 14,8 29,2 9 24

25. 9,4 24,2 7,6 22,2 8,8 21,6 11,2 10,4 25,4 4,6 19,4
26. 10,2 25,2 31,2 42,4 16,8 29,6 23,6 14,4 29,2 5,6 26,4
27. 12,8 29,5 9 35,4 10,8 24 23,4 12 27 5,8 20,8
28. 9,2 41,4 27 48,6 27,4 40,2 10,2 6,2 21 19,6 34,4
29. 5,4 20,4 21,2 36,2 18,6 31,4 10,2 8,6 23,6 11,6 26,6
30. 18,2 33,2 18 33 7,2 20,2 10,4 15,8 30,8 7,2 22,2
31. 14,2 29,2 27,8 58,2 41,2 54 11,2 20,6 41,4 14,4 29,4
32. 9,6 24,6 16,4 31,2 24 36,8 13 15,6 42,2 5,8 20,8
33. 6 21 15,4 31,2 12,2 25 20,6 9,4 24,4 9,2 24,2
34. 12,2 27 15,2 30,2 7,8 26,6 11,2 16 30,8 6,8 27,4
35. 9,4 24,4 9,6 24,4 14,8 27,8 9,2 10,8 37,2 12 26,8
36. 18,8 33,8 10,6 25,4 24,4 42,8 9 16,6 31,6 8,6 23,6
37. 8,2 23,2 24 39 28,6 41,6 11,8 12,4 26,8 8,4 29,2
38. 10,6 26 43,8 58,6 48,4 61,2 13,8 11,6 26,4 12,6 27,2
39. 11,4 26,2 11,8 27,2 22,6 35,2 15,8 11,4 26,6 10,6 25,4
40. 8,4 23,4 26,8 41,8 8 21,2 9,2 25,8 46,6 10,2 25
41. 11,2 26,2 14,4 26,2 18,8 32 8,2 24,4 39,2 4,2 19
42. 12,2 27,2 27,4 42,2 22 35 9,4 22,6 34,2 3,6 24,4
43. 9,8 25 6 20,8 17,6 30,4 10,2 11,6 27 10 25
44. 13 28 23,8 39,6 10,2 23 10,6 18 32,8 7,2 22,2
45. 8,2 25 19,4 34,4 17,6 30,4 8,4 12,6 33,4 7,6 22,4
46. 12,8 27,8 15,8 30,8 12,2 25 9,6 19,6 34,6 7 21,8
47. 9,6 24,4 4,6 20 20,8 33,8 10 17,8 32,8 6 21
48. 8,4 23,8 6 30,6 13,2 26,4 9,4 6,4 27 9,4 24,4
49. 3,4 18,2 35,8 51,2 23,8 37 12,4 17 31,8 18,6 33,4
50. 10,2 25,2 25,4 46 17,6 30,2 11,4 12,4 27,6 9,8 24,6

Průměr 10,5 26,9 18,0 34,4 17,9 32,1 11,7 14,8 31,4 9,7 25,7
Medián 9,6 25,9 16 33,2 16,6 30,4 10,8 14,3 30,3 8,8 24,4

Min 3,2 18,2 3,8 18,8 7,2 20,2 8 6,2 21 3,6 19
Max 24,2 41,4 45,2 60,2 48,4 61,2 23,6 30,2 46,6 30,2 46

Měření lokalizace zemního spojení
Měření na motoru /měnič s konstantní frekvencí/

12;13  -  měření při frekvenci 50Hz
14;15  -  měření při frekvenci 25Hz

Časy zachycení IRDH a EDS v tabulce jsou v sekundách

21;22  -  při všech pohonech najednou

18;  -  při nastavení EDS "ON"
19;20  -  při připojení kapacity 4 μF

16;17  -  měření při frekvenci 12,5Hz
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Měření na motoru s nastavitelnou konstantní frekvencí pomocí měniče se časy oproti stykačovému 

pohonu prodlužují. Důvodem je kapacita stejnosměrného meziobvodu a změna výstupního kmitočtu. 

Maximální doby vyhodnocení (48s) a lokalizace (61s) je dosaženo při snížené frekvence výstupního 

napětí na 12,5Hz.  

Měření na motoru napájeném měničem s proměnlivou frekvencí (stále reverzující) 

Třetí série měření je zaměřena na schopnost systému vypořádat se s extrémními podmínkami provozu 

zařízení. Měnič v tomto případě reguluje pohon tak, že po nastavených časových rampách neustále 

reverzuje do jmenovitých otáček tj. 50Hz.  Takto v reálném provozu sice zařízení provozována nejsou, 

ale některá se mu blíží.  

Měření č. 23, 24 -  měření bez kapacity 

Měření č. 25,26  všechny pohony  najednou 

 

Graf č. 3:  Měření na motoru řízeném frekvenčním měničem s proměnlivou frekvencí 
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Tab. č. 6: Měření na motoru řízeném frekvenčním měničem s proměnlivou frekvencí 

 

23 24 25 26
IRDH EDS IRDH EDS

1. 18,6 29,6 6,8 22,6

2. 15 30 21 36

3. 43,4 58,4 8,2 30,6

4. 4 20 54,4 69,4

5. 34,4 65,2 72 88,2

6. 10,6 31,2 17 37,6

7. 2,6 23,2 10,6 31,4

8. 37,4 52,4 92,2 107

9. 42,4 57,4 19,6 35,4

10. 10 31,2 10,2 30,8

11. 26,2 41 28,4 44,4

12. 12,4 33,2 24 39

13. 13,2 28,4 27,4 42,6

14. 15,8 30,8 23,4 44,2

15. 47,4 62,2 22,6 37,4

16. 52 66,8 14,2 26,8

17. 9 30,2 17,6 33,8

18. 47,6 63 13,2 30

19. 28 43 34,6 49,4

20. 25,8 40,6 22,6 37,6

21. 20,8 35,8 17 32,4

22. 7,8 22,6 5,2 16,4

23. 100 120,6 25,4 39,6

24. 8,1 22,8 25,8 40,6

25. 21 36,8 5,6 26,6
26. 28,6 45,2 48 63
27. 46,6 61,6 24,4 39,4
28. 6,4 21,2 19,2 34
29. 26,6 41,4 22,2 37,6
30. 18,4 33,4 9,6 24,4
31. 36,8 58,4 40,4 61,2
32. 20 40,6 21,8 36,6
33. 7,4 22,2 29,4 44,4
34. 10,8 32,8 8 23,8
35. 24,6 46,2 15,6 31
36. 20,8 35,6 19,2 39,8
37. 142 157 5,2 20,2
38. 35,2 49,6 9,2 24,2
39. 32,2 53 6,8 21,8
40. 62 82,6 6,2 23,6
41. 15 30,4 73,8 88,2
42. 24 45,8 56,2 71
43. 28,8 43,8 14,8 29,6
44. 73 88 14,4 29,4
45. 30,4 45,4 20,4 35,4
46. 12 28 12,4 33
47. 16,4 31,2 22,8 49,4
48. 36,4 51,4 9,2 24,2
49. 23,2 39,8 42,6 57
50. 11,2 24 30,8 46,8

Průměr 28,8 45,7 24,0 40,4
Medián 23,6 40,6 20,0 36,3

Min 2,6 20,0 5,2 16,4
Max 142,0 157,0 92,2 107,0

Čas zychycení IRDH a EDS v tabulce jsou v sekundách

Měření na motoru /měnič s proměnlivou frekvencí/

24;25 -  bez kapacity
26;27 -  při všech pohonech najednou
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Při proměnné frekvenci motoru napájeného měničem se maximální časy prodlužují u vyhodnocovače 

na 142 sekund a u lokalizace na 157 sekund. Při připojené kapacitě (4µF) na měřené síti, přístroje 

(vyhodnocovací i lokalizační) vůbec nevyhodnotí zemní spojení. 

V následujícím grafu je provedeno srovnání statistických hodnot všech měření.  

 

 

Graf č. 4 : Srovnání všech měření 

Z grafu je jasně patrné, že časy vyhodnocení u pohonu spínaného stykačem jsou nižší než u pohonu 

s frekvenčním měničem. Jasně patrný je i vliv kapacity na rychlost vyhodnocení. 
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Návrh přístrojů pro další zpracování disertační práce 

Na základě výsledků měření, kdy jsem porovnal časy vyhodnocení jak hlídače izolačního stavu tak 

lokalizační jednotky, jsem pro další vypracování disertační práce a vývoj aplikace lokalizace zemního 

spojení válcovny vybral následující konfiguraci přístrojů. Jako hlídač izolačního stavu byl vybrán 

přístroj IRDH 375, který má jako jediný s prezentovaných hlídačů izolačního stavu navazující 

lokalizační systém. Lokalizační jednotka bude EDS 460/490 s měřícími transformátory proudu série 

W a to pro pohony a zařízení která mají pracovní cyklus delší než 60s. Kde je měřením ověřeno 

spolehlivé a přesné vyhodnocení. Pro pohony s kratším pracovním cyklem pak budou použity měřící 

transformátory CEM 11-FBP, které monitorují reziduální proudy a reagují na asymetrické poruchy. 

Tato zařízení nejsou z hlediska normy brána jako zařízení lokalizující zemní spojení, ale pro potřeby 

aplikace lokalizace zemního spojení jsou jedním z řešení. 
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4         Výběr zařízení pro nasazení prvků pro lokalizaci zemního spojení 

V předcházející části jsem otestoval použitelnost prvků pro lokalizaci zemního spojení v průmyslovém 

prostředí. Ačkoli nejlepší technické řešení by bylo těmito prvky osadit všechny vývody, které se na 

válcovně vyskytují, v praxi je většinou upřednostňována varianta z ekonomického hlediska 

nejvýhodnější. V následující části disertační práce se pomocí nástrojů multikriteriální analýzy vybere 

optimální varianta nasazení prvků do provozu. 

4.1.  Multikriteriální analýza 

Multikriteriální analýza je nástroj sloužící k výběru optimální varianty z více variant projektu na 

základě matematického ohodnocení parametrů každé varianty projektu a výběru optimální varianty 

podle důležitosti jednotlivých kritérií. Na výsledek multikriteriální analýzy má přitom zásadní vliv 

přiřazení vah (důležitosti) jednotlivým kritériím [13]. 

Protože úloh, kde je třeba vybrat jednu z několika možností, je celá řada a jsou značně různorodého 

charakteru, existuje několik metod pro vyhodnocení multikriteriální analýzy, přičemž jednotlivé 

metody mohou dávat různé výsledky. Proto se doporučuje provést syntézu dílčích hodnocení variant v 

jejich celkovém vyhodnocení. 

4.1.1   Metody multikriteriální analýzy 

Metoda váženého součtu WSA (Weighted Sum Approach) 

Tato metoda je založena na principu maximalizace užitku. Její nevýhoda je, že předpokládá, že užitek 

má lineární funkci. Varianta, která dosáhne nejvyšší hodnoty užitku je nejvýhodnější.  

Metoda ideálních bodů IPA (Ideal Points Analysis) 

Jde o obdobnou metodu, jako je metoda váženého součtu WSA s tím rozdílem, že výsledky jsou zde v 

opačném uspořádání, tedy hodnota s nejnižším užitkem je zde nejlepší a naopak.  

Metoda TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) 

Metoda TOPSIS funguje na principu minimalizace vzdálenosti od ideální varianty, přičemž ideální 

varianta je většinou hypotetická, protože ve všech kritériích dosahuje nejlepších hodnot.  
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Metoda shody a neshody CDA (Concordance Discordance Analysis) 

Tato metoda porovnává alternativy výběru po dvojicích na základě indexu shody a neshody. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 31: Obecný postup vícekriteriálního hodnocení variant.  [13] 

4.1.2  Vytvoření soustavy kritérií pro metody multikriteriální analýzy 

Volba kritérií významným způsobem ovlivnňuje výsledné hodnocení. Soubor kritérií by měl být 

úplný. To znamená, že musí zohledňovat podstatné vlastnosti objektu. Proto je třeba důkladně znát 

optimalizovanou aplikaci, její strukturu a funkci. V případě nesprávného výběru hodnotících kritérií 

hrozí hrubé zkreslení výsledků multikriteriální analýzy. Kritéria rozlišujeme podle typu preference 

hodnot a podle způsobu vyjádření výsledků hodnot jednotlivých kritérií [14]. 

Kritéria podle typu preference hodnot 

- Maximalizační vyšší hodnoty jsou preferovány před nižšími. Tento typ kritéria se také nazývá 

ziskový, nebo s rostoucí preferencí. 

- Minimalizační nižší  hodnota je preferována před vyšší. Je to opak maximalizačního kritéria. Nazývá 

se také ztrátové kritérium, nebo kritérium s klesající preferencí. 

-Se střídavou preferencí- preference se po dosažení určité hodnoty změní. 
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Kritéria podle způsobu vyjádření jednotlivých kritérií 

-Kvantitativní-hodnota lze vyjádřit číselně. 

-Kvalitativní-hodnotu nelze vyjádřit číselně. Popis je tedy verbální. Popisuje se kvalita a intenzita 

těchto parametrů. 

4.1.3 Stanovení vah kritérií 

Váhy kritérií vyjadřují rozdílnou důležitost jednotlivých kritérií a tedy jejich různý význam pro daný 

účel. Výsledky hodnocení variant jsou závislé na přiřazení vah jednotlivým kritériím. Pokud máme 

malý počet kritérií a některé z nich dostane výrazně vyšší váhu, než ostatní, potom výsledky 

hodnocení variant mají tendenci seřadit se právě podle tohoto kritéria. V případě, že máme velký počet 

kritérií s malým rozlišením vah jednotlivých kritérií, přesto nám multikriteriální analýza umožní 

diferencovat jednotlivé varianty řešení [4]. 

Váhy kritérií můžeme stanovit podle různých metod, které dělíme na metody přímé a metody nepřímé. 

U metod přímých subjektivně určujeme nenormované váhy kritérií podle dohodnuté bodové stupnice. 

Tyto metody jsou například Metfesselova alokace, bodová metoda, nebo rozdělení kritérií do tříd 

podle důležitosti. 

Do skupiny nepřímých metod určování vah kritérií patří Saatyho metoda, nebo metoda Fullerova 

trojúhelníku. 

Stanovení vah kritérií metodou Fullerova trojúhelníku 

Fullerova metoda, nebo také metoda párového srovnávání, pro určení vah kritérií je matematická 

metoda, která používá pro odhad vah informace z párového srovnání dvou kritérií, které je z nich 

důležitější. Postupně tak porovnáváme každé dvě kritéria mezi sebou. 

Fullerův trojúhelník má vždy k-1 řádků, přičemž k je počet kritérií a jednotlivá kritéria jsou označena 

čísly. Sestavujeme jej tak, že do prvního řádku dáváme vždy srovnání prvního kritéria se všemi 

ostatními. Ve druhém řádku jsou všechny kombinace druhého kritéria kromě kombinace již uvedené v 

prvním řádku. V každém dalším řádku jsou kombinace dalších kritérií kromě těch, které již byly 

uvedeny na předchozích řádcích. Proto má každý řádek o jeden člen méně, což je vidět na 

následujícím obrázku: 
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Obr. 32: Fullerův trojúhelník [15] 

 

Při porovnání dvojce kritérií zakroužkujeme to kritérium, které považujeme za důležitější.  Váhu 

každého kritéria vypočítáme podle vzorce [15]: 

N

n
v

i

i

)1(
   (4.1) 

Váha kritéria je tedy podílem počtu zakroužkování kritéria ni a počtu srovnání N. 

Stanovení vzorových hodnot kritérií 

Soubor vzorových hodnot neboli takzvaného etalonu je popisem daného objektu. Tento soubor může 

buď kompletně popisovat všechny vlastnosti objektu (v takovém případě se v podstatě jedná o kopii 

objektu), nebo může být zredukován tak, aby popisoval podstatné a pro nás důležité vlastnosti objektu. 

S tím však souvisí riziko správného výběru porovnávaných hodnot, protože názory na opodstatněnost 

vybraných hodnot se mohou lišit. Může tedy dojít buď k přílišné redukci porovnávaných hodnot, nebo 

naopak k příliš velkému rozsahu porovnávaných hodnot, což vede k nepřehledné tvorbě nic 

nezabezpečujících etalonů. [13] 
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 Hodnocení výsledků porovnávaných variant 

Při vyhodnocení výsledků variant posuzujeme, do jaké míry varianta plní zadané cíle. Často se stává, 

že rozhodnutí musíme učinit rychle a na základě informací, jejichž dostupnost neodpovídá naší reálné 

potřebě. V těchto případech je možné pro hodnocení použít metody založené na expertních odhadech, 

například formou přímé bodovací metody, nebo metody nepřímého párového srovnávání variant. Při 

použití expertních odhadů je třeba pečlivě vybírat experty-odborníky, neboť kvalita odhadu závisí 

právě na nich. Pokud máme podrobnější informace, nebo je lze v přijatelném čase získat, můžeme 

použít složitější metody pro zhodnocení výsledků variant, například metodu bazické varianty. 

Rizika při posuzování variant 

Rizika, která vznikají při posuzování variant řešení, je celá řada. Týkají se především formulace 

konkrétního problému, výstižnost vyjádření vlastností objektu, identifikace variant řešení, použité 

metody vícekriteriálního hodnocení variant, způsob stanovení vah kritérií, nebo výběr odborníků pro 

provedení expertního posouzení. 

Výběr varianty řešení 

Varianta, která je nejvhodnější vyplyne na základě výsledku vícekriteriálního posouzení variant. Může 

se však stát, že zvolená varianta není tou, která byla při vícekriteriálním hodnocení označena za 

nejvhodnější. Je to například z důvodu určitého zásahu, který mění podmínky hodnocení variant, ale z 

hlediska objektu rozhodování je oprávněný [4]. 

 Metoda shody a neshody - CDA 

Metoda CDA ( Concordance Discordance Analysis) porovnává varianty po dvojicích a měří takzvaný 

vyřazovací poměr mezi variantami. Odděleně analyzujeme rozdíly ve vahách faktorů a hodnocení 

kritérií. K tomu používáme postupy shody a neshody. Ta spočívá v tom, že pro každou variantu 

vypočítáme index shody a index neshody, potom celkový index shody a index neshody a nakonec 

jednotlivé alternativy seřadíme podle maximálního indexu shody, nebo minimálního indexu neshody. 

K tomu používáme následující vzorce [14]: 
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Vzorec pro index shody pro variantu a1  a a2 . 
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vj součet vah všech kritérií 

ra1j normalizované hodnocení varianty a1 

ra2j normalizované hodnocení varianty a2 

Vzorec pro index neshody pro variantu a1  a a2 . 
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m=j při D1=max 

Vzorec pro celkový index shody alternativy a1  . 
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Vzorec pro celkový index neshody alternativy a1 . 
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Porovnávané varianty seřadíme podle vzorce  

DCICDA iii
   (4.6) 

I počet variant [14] 
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Metoda TOPSIS 

Tato metoda funguje na základě minimalizace vzdálenosti od ideální varianty, přičemž ideální varianta 

je taková, pro kterou všechny hodnoty kritérií dosahují nejlepší hodnoty. Ideální varianta je většinou 

hypotetická a jako ideální variantu považujeme tu, která se k ideální variantě nejvíce blíží. 

Nejprve vytvoříme kriteriální matici Y=(yij) obsahující kritéria všech variant seřazené tak, že yij  je 

hodnota i-té varianty podle j-tého kritéria. Potom zkonstruujeme normalizovanou kriteriální matici 

R=(rij), která se vypočítá podle vzorce: 
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    (4.7) 

 

Nyní je třeba určit ideální variantu vyjádřenou vektorem H=(H1, H2, ...Hk) a bazální (nejhorší) variantu 

vyjádřenou vektorem D=(D1, D2,...Dk) vzhledem k hodnotám v matici W, kde: 

Hj=maxi(wij) i=1,2,...k 

Dj=mini(wij) j=1,2,...k 

Proto nyní vypočítáme vzdálenost všech variant od ideální varianty: 
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Vzdálenost od bazální varianty vypočítáme podle vzorce: 

 


 
k

j

jiji Dwd
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2   (4.9) 

Nakonec vypočítáme relativní ukazatel vzdálenosti variant vzhledem k bazální variantě: 
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Hodnota ci nabývá hodnot od 0 do 1. Varianty seřadíme podle hodnot relativního ukazatele 

vzdálenosti ci. Čím vyšší ci, tím je varianta blíže ideální variantě, protože platí, že [14]: 

 

 

 

4.2 Program MCA8 

Program MCA8 je určen pro podporu vícekriteriálního rozhodování. Usnadňuje řešení rozsáhlejších 

vícekriteriálních úloh, tedy úloh charakteristických velkým počtem hodnocených variant (možných 

alternativ řešení) a velkým počtem hodnotících kritérií. Pro řešení takovýchto úloh nabízí MCA8 

celkem šest různých matematických metod MCA (multikriteriální analýzy), a sice: 

 

 Metoda váženého součtu - WSA (Weighted Sum Approach) 

 Metoda ideálních bodů - IPA (Ideal Points Analysis) 

 Metoda TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) 

 Metoda shody a neshody - CDA (Concordance Discordance Analysis) 

 Metoda AGREPREF (Aggregation Preferences) 

 Metoda PROMETHEE (Preference Ranking Organistion Method for Enrichment 

Evaluations) 

 

Výsledkem aplikace zmíněných metod na konkrétní rozhodovací úlohu jsou pořadí 

(pro každou metodu jedno) hodnocených variant, uspořádaných od nejlepší varianty 

po variantu nejhorší. 

Vstupní data pro výpočet zmíněnými metodami MCA: 
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Kritéria - Na jejich základě se vyhodnocují varianty. Požaduje se zadání výstižných názvů 

těchto kritérií (pro přehlednost v programu MCA8), dále jejich váhy nebo-li důležitosti 

(každému kritériu se přidělí váha ve formě desetinného čísla, tak aby součet vah všech kritérií 

byl roven „1“), dále rozlišení, jedná-li se o tzv. maximalizační či minimalizační kritérium a 

v případě řešení metodami AGREPREF a PROMETHEE se ještě požaduje zadání 

specifických parametrů. 

Varianty – Možné alternativy řešení, u nichž se rozhoduje o jejich pořadí (od nejlepší 

varianty po nejhorší). Požaduje se zadání výstižných názvů těchto variant (pro přehlednost 

v programu MCA8) a dále hodnoty všech zvolených kritérií pro jednotlivé varianty (tzv. 

kriteriální hodnoty variant). 

Program MCA8 obsahuje grafickou nadstavbu, pomocí které lze provádět tzv. citlivostní analýzu. Ta 

je nástrojem, kterým lze zjišťovat, jaký dopad bude mít změna vstupních parametrů rozhodovací úlohy 

(v případě MCA8 změna vah kritérií) na její výsledky (v případě MCA8 na výsledné pořadí 

hodnocených variant). Tím si je možné vytvořit dostatečnou představu o možném chování řešení 

úlohy v důsledku změn vstupů.  

Závěrem je třeba upozornit, že obecně žádná metoda MCA nenahrazuje v procesu rozhodování 

člověka – rozhodovatele, ale spíše posouvá jeho působení na kvalitativně vyšší úroveň.[14] 

 

4.3  Praktické řešení  

4.3.1  Určení vah kritérií: 

Pro řešení byla vybrána kritéria, která vyjadřují podmínky, za jakých jsou zařízení provozována: 

 podmínky provozu – vlhkost, prašnost, vysoké teploty   

Technická kritéria: 

 doba chodu 

 výkon 

 spotřebovaná energie 
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 stáří a opotřebení 

Ekonomická kritéria: 

 finanční náklady na zmařený výrobek (materiál nedovalek) 

 finanční náklady spotřebované na výrobek (zpracovací náklady, energie, spotřební materiál) 

 

Kritéria: 

v1 – doba chodu [s] 

v2 – výkon [kW] 

v3 – energie spotřebovaná na vývalek [kWh] 

v4 – počet pracovníků na odstranění poruch [počet] 

v5 – spotřebované finance na výrobek [tis. Kč] 

v6 – cena zmařeného výrobku [tis. Kč] 

v7 – čas na odstranění poruchy [min] 

v8 – stáří a opotřebení [1-3] 

v9 – podmínky provozu [1-3] 

 

Kritérium v8  bylo stanoveno stupnici 1-3 tak, že 3 je nejhorší tzn. staré a současně opotřebené. 1 pak 

nové a neopotřebené. Přednost při nasazování zařízení pro lokalizaci zemního spojení má zařízení 

staré a opotřebené. 

Kritérium v9  na zařízení, působí kovový prach, voda a vysoké teploty. Takže pokud na zařízení působí 

všechny tři vlivy je kvantifikováno číslem 3 atd. stupnice 1-3. Přednost při nasazování zařízení pro 

lokalizaci zemního spojení má zařízení, na které působí všechny vlivy.  

 

Určení vah kritérií 

Pro určení vah kritérií v této analýze je použito metody „Fullerova trojůhelníku“. 

Váha kritéria se určí podle vzorce:   
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kde: 

   – počet označení i-tého kritéria 

  – počet srovnání kritérií:    

45
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kk
N  (4.12) 

(+1) jednička připočítána pro vyloučení hodnoty 0 váhy nejnižšího kritéria 

U této metody jsou v trojúhelníku srovnány všechny kritéria navzájem a označena je vždy právě 

důležitější ze dvojice kritérií. 

 

 

 

 

Obr. č. 33: Fullerův trojúhelník – porovnání kritérií 
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Tedy kritéria v této analýze mají tyto váhy: 

Tab. 7:  Váhy kritérií 

Jméno kritéria Váha 

kritéria 

doba chodu [s] 0,022 

výkon [kW] 0,044 

spotř. energie na vývalek [kWh] 0,067 

počet prac. na odstr. Poruchy 0,156 

spot. finance na výr. [tis. Kč] 0,089 

cena zmařeného výrobku [tis. Kč] 0,111 

čas odstranění poruchy [s] 0,133 

stáří a opotřebení 0,2 

podmínky provozu 0,178 

 

4.3.2 Použití programu MCA8 

Zpracování úlohy v programu MCA8 můžeme rozdělit do tří částí vstup, výsledky a grafy 

V první části je třeba program naplnit daty (obr. 34). To znamená vložit všechny varianty, v tomto 

případě zařízení válcovny. Ke každé variantě pak doplnit hodnoty pro jednotlivá kritéria. Ke kritériím 

pak vypočtené váhy. 
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Obr č. 34:  Tabulka vstupy programu MCA8

 

Obr. 35: Tabulka vypočtené výsledky programu MCA8 
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Obr. 36: Grafy pro metody TOPSIS a CDA 
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                            Tab. č. 8:  Pořadí vypočtené podle metody CDA 

 
Pořadí Varianta Ohodnocení 

  1 pracovní valník C za stolicí 15,455 

2 pracovní valník A před stolicí 22,018 

3 valník 4B 23,801 

4 pracovní valník B za stolicí 24,785 

5 pracovní valník A za stolicí 24,854 

6 valník 3A 25,171 

7 hranidlo za válci 26,781 

8 hranidlo před válci 26,848 

9 valník 4A 28,643 

10 pracovní valník C před stolicí 28,761 

11 pracovní valník B před stolicí 28,832 

12 valník 3B 28,927 

13 valník 2B 29,156 

14 stavění válců BL 29,35 

15 valník 2A 29,933 

16 valník M11 33,079 

17 valník M10 33,148 

18 valník 4CDE 34,097 

19 valník M9 35,097 

20 stavění válců  2 37,275 

21 valník 1E 38,837 

22 vlečník 2 38,86 

23 manipulační valník 39,017 

24 hranidlo ŽĎAS 39,479 

25 valník 4H 40,261 

26 valník 4FG 41,149 

27 vlečník 42 41,201 

28 vlečník 41 41,269 

29 Vytahování 41,837 

30 valník M12 41,895 

31 pojezd pily 42,134 

32 valník M8 44,384 

33 vlečník 1 44,393 

34 vlečník 4 44,732 

35 vlečník 3 44,799 

36 vlečník 43 45,699 

37 manipulační valník 48,284 

38 stavění válců 4 52,258 

39 valník M22 54,047 

40 valník M21 54,115 

41 valník M20 54,182 

42 valník M19 54,25 

43 valník M18 54,318 

44 valník M17 54,386 

45 valník M16 54,454 

46 valník M15 54,522 

47 valník M14 54,591 

48 valník M13 54,66 

49 dopravní valník 2 60,573 

50 dopravní valník 1 60,64 
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                            Tab. č. 9:  Pořadí vypočtené podle metody TOPSIS 

Pořadí 

vypočtené 

podle 

metody 

TOPSISPořadí 

Varianta Ohodnocení 

1 valník 4B 0,748 

2 valník 3A 0,716 

3 pracovní valník C za stolicí 0,692 

4 valník 4A 0,673 

5 valník 3B 0,671 

6 valník 2B 0,661 

7 pracovní valník B za stolicí 0,64 

8 pracovní valník A za stolicí 0,64 

9 valník 2A 0,626 

10 valník 4CDE 0,616 

11 pracovní valník A před stolicí 0,587 

12 pracovní valník B před stolicí 0,534 

13 pracovní valník C před stolicí 0,534 

14 hranidlo ŽĎAS 0,532 

15 vlečník 2 0,531 

16 stavění válců  2 0,531 

17 hranidlo před válci 0,52 

18 hranidlo za válci 0,52 

19 valník 4FG 0,516 

20 valník 4H 0,498 

21 valník 1E 0,498 

22 vlečník 42 0,492 

23 pojezd pily 0,491 

24 vlečník 41 0,491 

25 stavění válců BL 0,482 

26 vlečník 1 0,482 

27 vlečník 3 0,481 

28 vlečník 4 0,481 

29 Vytahování 0,462 

30 manipulační valník 0,438 

31 stavění válců 4 0,433 

32 vlečník 43 0,43 

33 valník M11 0,424 

34 valník M10 0,423 

35 valník M9 0,422 

36 manipulační valník 0,403 

37 valník M12 0,36 

38 valník M8 0,358 

39 valník M14 0,303 

40 valník M13 0,303 

41 valník M17 0,303 

42 valník M19 0,303 

43 valník M22 0,303 

44 valník M21 0,303 

45 valník M20 0,303 

46 valník M16 0,303 

47 valník M15 0,303 

48 valník M18 0,303 

49 dopravní valník 1 0,237 

50 dopravní valník 2 0,237 
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Ve druhé části pak můžeme analyzovat výsledky vypočtené programem. Program umožňuje provést 

porovnání jednotlivých metod multikriteriální analýzy. Celkem je těchto metod 6, oproti již výše 

uvedeným to jsou navíc metody AGREPREF a PROMETHEE. Za třetí je možné provést grafické 

porovnání. 

Program MCA8 provedl na základě vložených dat výpočet jednotlivých metod multikriteriální analýzy. 

Ve výše uvedených tabulkách je pořadí jednotlivých zařízení válcovny dle metody CDA a TOPSIS, 

které byly podrobněji popsány v disertační práci. 

Na základě disponibilních prostředků je možno realizovat lokalizační systém postupně, kdy se vybere 

prvních 25 zařízení dle pořadí vypočteného programem MCA8. Další část pak může být realizována 

dodatečně podle finančních prostředků. 

Vzhledem k tomu, že zařízení je na válcovně daleko více, je možno výše uvedený potup opakovat na 

další zařízení a lokalizační systém dále rozšiřovat 
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6       Vizualizace aplikace pro hlídání a lokalizaci zemního 

spojení na válcovně 

Aby se aplikace hlídání a lokalizaci zemního spojení na Válcovně předvalků a hrubých profilů 

stala silným nástrojem pro pracovníky údržby a splnila účel, ke kterému byla vytvořena, což je 

výrazně zjednodušit a zkrátit odstranění poruchového stavu, tzn. zemního spojení, zároveň aby 

aplikace plnila požadavky preventivní respektive prediktivní údržby. Je třeba aplikaci doplnit 

kvalitní vizualizací. V následující části disertační práce bude krátce popsáno vývojové prostředí 

Reliance, ve kterém je vizualizace programována. S tímto prostředím jsou na provoze válcoven 

dobré zkušenosti z jiných aplikací (viz. Obr. 37). 

 

 

Obr. č. 37:  Ukázka vizualizace v prostředí Reliance  
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Na základě výběru zařízení pomoci multikriteriální analýzy budou tato zařízení zahrnuta do 

vizualizace celého procesu identifikace a lokalizace zemního spojení. Vizualizace bude zobrazena na 

PC na elektro velínu s trvalou obsluhou. 

 

5.1 Programovací prostředí Reliance 3 

Reliance 3 je profesionální SCADA/HMI systém určený pro monitorování a ovládání průmyslových 

technologií a automatizaci budov. SCADA/HMI systém Reliance je vyvíjen na základě dlouholetých 

zkušeností s budováním monitorovacích a řídicích systémů v různých průmyslových oblastech. 

Výsledkem je bohatě škálovatelný, bezpečný a robustní systém optimalizovaný i pro velmi rozsáhlé 

aplikace používaný např. plynárenství, chemické výroby, vytápění a klimatizace komplexů budov,  

dispečinky pro řízení vytápění celých měst, uhelné a vodní elektrárny, čističky odpadních vod, 

úpravny pitné vody, sklárny, mlýny, sladovny a pivovary, masokombináty a potravinářské výroby, 

dopravní zabezpečovací systémy, vizualizace nejrůznějších výrobních linek, vizualizace a řízení 

inteligentních budov, vizualizace a řízení systémů zavlažování, další oblasti použití… 

Reliance je tvořena několika SW moduly, které jsou zde stručně charakterizovány. 

Reliance design je program, v němž se vytváří vizualizační projekt a který se dělí na dvě varianty. 

První varianta DESKTOP je základní varianta programu Reliance. Tato varianta umožňuje vytvářet 

jednoduché projekty, neumožňuje však tvorbu síťových aplikací ani šíření dat po síti Internet/Intranet. 

Druhá varianta ENTERPRISE je rozšířená varianta programu Reliance zahrnující podporu práce v síti 

s webovou podporou pro šíření dat sítí Internet/Intranet. 

Další SW modul – runtime modul je program zajišťující běh vizualizačního projektu u cílového 

uživatele. Runtime modul je obecné označení pro programy Reliance runtime, Reliance server a 

Reliance runtime server. Tyto programy mají totožné jádro a některé základní funkce – zejména 

komunikaci s drivery připojených stanic, síťovou komunikaci s jinými moduly, archivaci dat a 

poruchových hlášení, provádění skriptů a obsluhu receptur. Reliance runtime umožňuje kromě 

základních funkcí runtime modulu také grafické zobrazení technologických dat a poruchových hlášení, 

vytváření tiskových výstupů (tabulek nebo grafů) a správu, přihlašování a odhlašování uživatelů. 

Reliance runtime - wiev je nahlížecí varianta programu bez možnosti povelování technologie. Varianta 
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Reliance runtime control umožňuje povelování technologie, které je podmíněno přístupovými právy 

uživatele. Reliance server poskytuje kromě základních funkcí runtime modulu také technologická data 

a poruchová hlášení webovým klientům a zajišťuje předávání povelů od těchto klientů. Používá se 

zpravidla v rozsáhlejších vizualizačních projektech, kde není požadováno grafické zobrazení 

technologických dat na počítači, na kterém je Reliance server spuštěn. Reliance runtime server má 

všechny funkce, které mají programy Reliance runtime a Reliance server. 

Webový klient Reliance J je jawa applet určený pro zobrazení vizualizačních schémat s aktuálními 

hodnotami klientům sítě Internet/Intranet. Reliance J umožňuje sledování technologie pomocí 

internetového prohlížeče podporujícího jazyk Jawa (např. internet explorer, netlape communicator). 

Dokáže zobrazit vizualizaci vytvořenou ve vývojovém prostředí a není teda třeba tvořit zvláštní 

webovou verzi. Jako datový zdroj pak využívá Reliance server nebo Reliance runtime server, od 

kterého získává aktuální hodnoty i archivní data včetně poruchových hlášení protokolem TCP/IP. 

Komunikační drivery programu Reliance zajišťují přenos dat z technologických stanic do vizualizace 

a přenos povelů opačným směrem takovým způsobem, jaký to vyžaduje komunikační protkol 

připojených stanic. Reliance 3 umožňuje přímé připojení těchto stanic: TECO, Allen Bradley, Modbus 

a mnoho dalších. Reliance je rovněž OPC klientem, tzn. dokáže komunikovat s jakýmkoliv zařízením, 

pro které existuje OPC server. Dále je podporována technologie GSM – odesílání a příjem krátkých 

textových zpráv. 

Základní funkce programu: 

- Monitorování a ovládání procesů v reálném čase 

- Archivace vybraných dat v databázích 

- Tvorba a zobrazování grafů průběhů vybraných veličin 

- Tvorba a zobrazování tabulkových a tiskových sestav 

- Definice uživatelů, přístupových práv a hesel 

- Archivace a zobrazování alarmů, poruchových hlášení 

- Podpora multimédií 
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- Šíření technologických dat v sítích Internet/Intranet 

- PostMort, neboli zpětné zobrazení chodu vizualizovaného systému a povelů dispečerů ve 

zvoleném čase 

- Podpora Active X prvků 

- Podpora více monitorových systémů 

- Přihlášení uživatelů a jejich ověřování pomocí snímače otisků prstů 

- Podpora recepturního řízení technologií 

 

 

5.2 Vizualizace aplikace „Lokalizace zemního spojení na VH“ 

V současné době je na válcovně instalováno pouze hlídání izolační stavu hlavních rozvaděčů, zemní 

spojení je pak signalizováno na elektro velínu. Jediná možnost jak zemní spojení lokalizovat je 

postupně odpojovat jednotlivé vývody. Toto je pro rozsáhlou síť zdlouhavé a za normálního provozu 

to ani není možné.   

Na základě požadavků na systém lokalizace zemního spojení jsem provedl návrh jednotlivých 

obrazovek vizualizace. Zejména návrh grafického zpracování oken vizualizace a funkcí všech 

aktívních a pasivních prvků vizualizace.   

Aplikace bude na PC na elektro velínu s trvalou obsluhou. Celá aplikace bude mít několik úrovní. Za 

bezporuchového stavu bude na monitoru základní obrazovka, kde budou vizualizována celá distribuční 

síť válcovna s jednotlivými distribučními transformátory. Pokud bude vše v bezporuchovém stavu, 

bude u každého transformátoru signalizován stav „OK“. Příklad je na obr. 29, signalizace stavu je 

pouze u transformátorů, které napájí zařízení vybrané pomoci multikriteriální analýzy. 

Za bezporuchového stavu je možno přecházet z hlavní obrazovky na obrazovky nižší úrovně (obr. 30), 

tato obrazovka zobrazuje konkrétní transformátor s hlavním rozvaděčem a všechny vývody z něj 

napojené. Stav jednotlivých vývodů je signalizován obdobně jako na základní obrazovce. Poslední 

úroveň bude vizualizovat konkrétní pohony a vývody, které jsou do aplikace zahrnuty. Na této 
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obrazovce je možno vidět jednak stav konkrétního pohonu a také jaký prvek lokalizace byl pro tento 

pohon použit. To znamená pro pohon s delším pracovním cyklem měřící transformátor serie W 

v kombinaci s jednotkou EDS a pro pohon s krátkým pracovním cyklem pak měřící transformátor 

CEM 11-FBP pro vyhodnocení reziduálních proudů. 

V případě poruchy se vizualizace přepne na obrazovku s postiženým vývodem a poruchový stav je 

signalizován akusticky a vizuálně. Obsluha pak může okamžitě zahájit odstraňování poruchového 

stavu na konkrétním místě. 

Základní obrazovka je doplněna o tlačítko trendy, které aktivuje okno s grafy vývoje izolačních stavů 

jednotlivých hlavních rozvaděčů, které jsou začleněny do aplikace. Na základě těchto trendů je možné 

plánovat preventivní údržbu a zároveň predikovat možné poruchové stavy. Tímto aplikace plní jednak 

požadavky preventivní respektive prediktivní údržby a zároveň výrazně zkrátí čas aktivní údržby po 

poruše( viz obr. 38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 42:  Údržba celkový přehled 

Údržba podle stavu Údržba s předem 
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Obr. č. 39:  Základní obrazovka vizualizace celá síť

 

Obr. č. 40:  Druhá úroveň vizualizace jednotlivé transformátory 
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Obr. č. 41: Poslední úroveň vizualizace konkrétní pohon 

Vizualizace byly využita  již při práci na testovacím panelu, kdy byla vyzkoušena funkčnost, 

komunikace a jednotlivých prvků vizualizace. Byla ověřena vhodnost vývojového prostřední pro 

vytvoření vizualizace pro konečnou aplikaci. 

 

Obr. č.  42:  Vizualizace zkušebního panelu na PC 
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6 Zhodnocení ekonomického přínosu předloženého řešení 

Pro rozhodnutí zda investovat do navrženého lokalizačního systému je důležité znát jeho návratnost. 

To znamená, za jak dlouho se investované finanční prostředky vrátí ve formě úspor, které pro danou 

aplikaci můžeme rozdělit na úspory ve formě zkrácení doby odstraňování poruchového stavu a tím i 

doby odstávky válcovací tratě a také ve formě snížení počtu nedovalků s titulu poruch zapříčiněných 

zemním spojením. 

Náklady na realizaci lokalizačního systému 

Lokalizační systém válcovny zahrnuje 4 ks distribuční transformátory T101,T110,T1,T203. 

Lokalizační jednotky 4 ks a 50 ks měřících transformátorů jejichž průměr je dán průřezem kabelu. 

Cena měřících transformátorů je úměrná jejich průměru, pro ekonomické zhodnocení bude brána 

částka 5000 Kč za kus. 

Tab. č. 10:  Předpokládané náklady na lokalizační systém 

  počet [ks] Kč/ks  Cena[Kč] 

Hlídač izolační 
stavu 4 35705 142820 

Lokalizační 
jednotka 4 33 624 134496 

Měřící 
transformátory 50 5000 250000 

Celkem     527316 

 

Ztráty způsobené poruchami  

Vzhledem k tomu, že sortiment válcovaného materiálu je rozsáhlý, pro potřeby ekonomického 

zhodnocení budou zpracovány průměrné hodnoty, jak prostojů na trati tak zmařených výrobků. Dále 

pak budeme předpokládat, že realizací lokalizačního systému dojde k úspoře cca 15% prostojů a 

nedovalků z důvodu elektro poruch. Za rok 2012 bylo celkem 15 nedovalků kolejnic z titulu elektro 

poruchy, 15% úspory by znamenalo 2,25 kolejnice, u prostojů tratě by to znamenalo 15% z 20 hodin, 

to je úspora 3 hodiny. 
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Tab. č. 11:  Předpokládané úspory 

  cena/hod [Kč] Úspora [h] celkem úspora [Kč] 

Prostoj tratě 21000 3 63000 

 

  cena/ks [Kč] 
úspora 
[ks] 

celkem úspora [Kč] 

zmařený výrobek 75000 2,25 168750 

 

Celkem úspora za rok [Kč]     231750 

 

Při realizaci lokalizačního systému v navrženém rozsahu by návratnost byla okolo 2,5 roku. Do 

nákladů nebyly započítány náklady na montáž a projektovou dokumentaci.  Výše uvedený výpočet je 

dostačující pro provedení studie proveditelnosti lokalizačního systému.  
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7 Závěr 

V rámci disertační práce byly řešeny úkoly, jejichž výsledky jsou shrnuty v následujícím zhodnocení.  

7.1 Rozbor sítí s izolovaným uzlem a jejich provoz v průmyslových podmínkách 

V úvodní teoretické části bylo provedeno shrnutí provozování izolovaných sítí v průmyslových 

podmínkách. Byly zde nastíněny problémy, které praktický provoz sítí s izolovaným uzlem přináší a 

které autor v následujících kapitolách řešil. 

7.2 Analýza současného stavu v oblasti hlídání a lokalizace zemního spojení v IT 

sítích 

Na českém i zahraničním trhu je v současné době celá řada zařízení pro hlídání izolačního stavu 

v střídavých  sítích IT do 1000V. U Zařízení pro lokalizaci zemního spojení už takový výběr není.  

V disertační práci byla provedena analýza těchto zařízení se srovnáním jejich parametrů, výhod a 

nevýhod použití. I když tato zařízení splňují platné normy, přes to existují důvody limitující úspěšné 

použití těchto zařízení v průmyslových podmínkách. Vybraná zařízení byla v další části disertační 

práce podrobněji testována. 

7.3 Vytvoření modelu sítě pro účely měření a testování přístrojů pro hlídání a 

lokalizaci ZS 

Vyzkoušet a otestovat zařízení pro hlídání a lokalizaci zemního spojení v reálné sítí v průběhu 

výrobního procesu není možné. Měření a testy by mohly způsobit výpadky v napájení technologických 

celků a tím k riziku ztrát ve výrobě a poškození zařízení. Tato část disertační práce byla zaměřena na 

vytvoření modelu sítě a testovacího panelu, kde byly simulovány provozní podmínky reálné sítě.  

Provedena měření časů odezvy jednotlivých zařízení byla vyhodnocena a statisticky zpracována. 

Cílem této části disertační práce bylo na základě vyhodnocení měření vybrat zařízení, která nejlépe 

vyhovují požadavkům na rychlost a spolehlivost vyhodnocení zemního spojení a jeho lokalizaci. Po 

vyhodnocení výsledků měření byla navržena zařízení pro hlídání a lokalizaci zemního spojení, která 

pak byla použita následně při řešení disertační práce. 
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7.4 Výběr pohonů a zařízení pomoci MCA, na která aplikovat systém hlídání a 

lokalizace  zemního spojení 

Ideálním technickým řešením je nasadit prvky lokalizace zemního spojení na všechny vývody 

jednotlivých rozvaděčů a hlídat tak všechny pohony v dané síti. Tato varianta by byla finančně velmi 

náročná. Cíl této části disertační práce byl splněn a pomoci multikriteriální analýzy byl proveden 

výběr pohonů, jejich pořadí důležitosti, které pak byly do systému zařazeny. Tímto byla vytvořena 

varianta technicky a ekonomicky vyhovující.  

7.5 Vytvoření vizualizace aplikace hlídání a lokalizace zemního spojení 

V rámci disertační práce byla vytvořena vizualizace aplikace lokalizace zemního spojení části 

distribuční sítě IT/500V válcovny předvalků hrubých profilů v Třineckých železárnách. 

      7.6         Zhodnocení původnosti a přínos disertační práce 

Přínosem disertační práce je, že na základě výše uvedených cílů byla navržena aplikace, která bude 

plnit požadavky preventivní resp. prediktivní údržby a výrazně zkrátí dobu aktívní údržby po poruše, 

jak je patrno z obrázků č. 38 a 43. Tímto dojde k úspoře v délce odstávky válcovací tratě z titulu 

elektro poruch o cca 3 hodiny za rok. Dále bude snížen počet nedovalků, které jsou zapříčiněny elektro 

poruchami o cca 2,25 kolejnice ročně. Díky těmto úsporám se investované prostředky do 

lokalizačního systému vrátí již za cca 2,5 roku.  
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Obr. č. 43:  Doba údržby 

 

Postupy využité při řešení disertační práce jsou stanoveny tak, aby v plné míře obsahovaly všechny 

specifické podmínky průmyslového prostředí a sítí s frekvenčními měniči. Původnost této disertační 

práce můžeme spatřovat v tom, že vhodnou kombinací prvků, nástrojů a software lze vytvořit aplikaci, 

která bude mocným nástrojem pro údržbu a opravy elektrických zařízení, zejména v sítích 

s frekvenčními měniči. Postup při tvorbě aplikace lze použít všude tam, kde nelze instalovat 

konvenční aplikace a je zde kladen důraz na rychlost odstranění poruchového stavu a jeho predikce. 

Aplikaci, s modifikacemi které budou vyžadovat podmínky provozování elektrických zařízení 

v daném místě, lze použít zejména v průmyslu v sítích s IT/500V s frekvenčními měniči.  
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