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Abstrakt 
Ve své bakalářské práci jsem se zabýval problematikou vypínacích charakteristik 

ochrany vedení SPAA 341 C (modulu SPCJ 4D28). Během prvních kroků jsem se seznamoval 

s principem funkce jednotlivých druhů ochran, jejich požadavků na dané ochrany a využití, a 

také kde se nejčastěji dané druhy vyskytují pro ochranu vedení. Konkrétněji jsem se pak zaměřil 

na problematiku a požadavky ochran nadproudových. Následně jsem se seznámil s 

digitální ochranou vedení SPAA 341 C a jejím modulem SPCJ 4D28. Podstatným krokem bylo 

nastudování její nastavení pro jednotlivé charakteristiky, které jsem později měřil. V závěru 

došlo k samotnému měření na ochraně, kde jsem měřil závislé a nezávislé charakteristiky. Podle 

daných vzorců jsem spočetl relativní chybu, zdali je v toleranci dané výrobcem. 

Klíčová slova 
Proudové ochrany, přepěťové ochrany, distanční ochrany, srovnávací ochrana, napětí, proud, 

selektivita, citlivost, rychlost působení, spolehlivost, vedení, nezávislá charakteristika, závislá 

charakteristika, normální závislá, velmi závislá, extrémně závislá, dlouhodobě závislá, normy 

Abstract 
In my thesis, I dealt with the issue of tripping curves protection management SPAA 341 

C (module SPCJ 4D28). At first I was acquainted with the principle functions of each type of 

protection. What are the requirements for the protection and where we can use, or where most of 

the species occur to protect the wiring. I specifically focused on the issue of overcurrent 

protection and management requirements on them. Later on, I was acquainted with line 

protection SPAA 341 C and its modules SpPCJ 4D28. The important thing was to study the 

settings for individual characteristics, which I later measured. Finally, there was the very 

measurement for the protection, where I measured the dependent and independent 

characteristics and patterns are given by the relative error, if it is within the specified tolerances. 

Keywords 
Overcurrent protection, overvoltage protection, distance protection, comparative protection, 

voltage, the electric current, selectivity, sensitivity, speed of action, reliability, management, 

independent characteristics, inverse, normal inverse, very inverse, extremely inverse, long time 

dependent, standards 



 
 

Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

I[A]…proud 

I0[A]…počateční proud 

Ik[A]..zkratový proud 

In[A]…jmenovytý proud 

T0[]…okamžitý čas 

Tv[s]…vypínácí čas 

Un[V]…jmenovité napětí 

fn[Hz]…jmenovitá frekvence 

tk[s]… doba zkratu 
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1. Úvod 

 
V každém silnoproudém elektrickém vedení se mohou za určitých podmínek a situací 

vyskytnout stavy, které jistým způsobem narušují správnou a bezpečnou funkci. Na vedení může 

dojít k elektrickým, mechanickým nebo tepelným poškozením vodičů nebo poškození 

elektrických zařízení, v nejhorších případech může tento stav ohrozit člověka či zvířata. 

Takovéto nežádoucí stavy, kterým se snažíme vyhýbat, nazýváme poruchy. V elektrizačních 

vedeních a zařízeních se mohou vyskytnout poruchy typu přepětí, přetěžování neboli jinak 

řečeno zatěžování vodičů, zkraty a zemní spojení, znečištění izolací nebo náhodné poruchy. 

Všechny zde nastíněné druhy poruch se objevují v elektrických silnoproudých soustavách 

nepravidelně, náhodně a není je možno nijak opomenout. Aby se poruchy co nejméně 

vyskytovaly, snažíme se všemi různými opatřeními snížit jejich počet. Jestliže dojde k samotné 

poruše, musí se poškozená oblast co nejrychleji odpojit od zdroje elektrické energie, aby 

poškození dané části bylo co nejmenší a nedošlo ke zranění. 

K zabránění poškození rozvodu nebo jiného elektrického zařízení již zmíněnou poruchou se v 

elektrickém obvodu a soustavách používají nejdůležitější bezpečnostní prvky elektrické ochrany, 

které samovolně automaticky vypnou danou poškozenou část obvodu ve velmi malém časovém 

rozpětí. Ochrany se nejčastěji označují jako jistící přístroje. Tyto jistící prvky jsou 

zakomponovány do uměle vytvořeného nejslabšího místa v elektrickém obvodu. Jsou 

dimenzovány tak, aby přerušily přetěžovanou část dříve, než by došlo k jejímu poškození,  ne-li 

k úplnému zničení. Především je důležité zmínit, že ne vždy dochází k odpojení. 
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2. Charakteristika ochran 

 

Ochranu můžeme definovat jako elektrický bezpečnostní prvek, který kontroluje určitou 

část energetického systému, čímže může být například část elektrického vedení. Dále srovnává 

skutečnou hodnotu, která je nastavená na dané ochraně podle platných norem. Pokud je tato 

hodnota přesažena, je to signál pro ochranu informací o jednotlivých hodnotách. Ty jsou 

většinou zprostředkovávány pomocí čidel nebo elektronických převodníků. Získané hodnoty 

proudu a napětí jsou pak přivedeny pomocí různých elementů k ochraně zpracování a ta 

vyhodnocuje, zda se jedná o normální neporuchový stav či poruchu. Pokud ochrana zjistí, že se 

jedná o poruchu, okamžitě zareaguje a danou část obvodu vypne. Tím zamezí případné havárii 

daného zařízení. Pokud se nám zdá, že ochrana vypíná příliš brzy, můžeme změnit časové 

zpoždění či citlivost ochrany. Pro provoz energetické soustavy je zapotřebí, aby ochrany 

splňovaly dané požadavky. Podle toho je pak můžeme dělit a určovat její kvalitu a vhodnost 

použití pro dané zařízení vedení. Je však obtížné jasně určit, který požadavek je ten 

nejdůležitější a který naopak málo podstatný. 

 

2.1 Požadavky na ochrany 

 

Nemůžeme specifikovat, který z požadavků na ochranu je nejdůležitější. Každý požadavek 

je u ochrany nepostradatelný, aby ochrana na vedení správně vyhodnotila daný poruchový stav 

na vedení. Při vyhodnocení požadavků necháme ochranu působit tak, aby došlo k odpojení 

ochrany v daném poruchovém místě. 

1. Rychlost působení ochran 

2. Selektivita ochran 

3. Citlivost ochran 

4. Spolehlivost působení 
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2.1.1 Rychlost působení ochrany 

 

V  energetických soustavách je velmi důležité, aby poškozené části obvodu při výskytu 

daného typu poruchy na síti zareagovaly co nejrychleji a odpojily poškozenou část od zdroje 

elektrické energie. Tímto krokem pak dojde k nejmenšímu rozsahu poškození, nejlépe vůbec 

žádnému. Dynamická stabilita a podmínky pro spolupráci s automatikou OZ se tímto zlepší. U 

některých typů ochrany požadujeme pomalejší zpožděnou dobu vypnutí. V tomto případě se 

jedná o záložní funkci ochrany pro krátkodobé přetížení a měně přetížitelné stavy v sítích. 

Nejlepší vypínací časy kvalitních ochran se pohybují mezi 0,02-0,04 s. 

Celkovou reakci vypnutí působením zkratového proudu dostaneme pomocí vzorce:[1] 

 

T = T0+Tv  

T…celkový čas …s 

T0…okamžité vypnutí…s 

Tv…vypínací doba výkonových vypínačů…s 

 

2.1.2 Selektivita ochran  

 

Za další významnou funkci můžeme považovat také selektivitu ochrany, jež má za úkol 

najít v síti poškozenou část vedení a vypnout ji nejbližšími vypínači ze sítě. Zároveň by měla 

zůstat v provozu co největší část obvodu. Selektivity lze dosáhnout časovým odstupňováním 

vysíláním blokovacích impulsů, ve kterých se neobjevil žádný poruchový stav. Současně je také 

důležité, aby zareagovala nejbližší ochrana.[1]  
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2.1.3 Citlivost ochran 

 

Citlivost má za úkol vypnout danou část při poruše, která se objevila na námi 

chráněném místě. Ochrana je nastavena podle toho, jak je dimenzována na určené místo. 

Hodnoty, které ochrana způsobí, musí být nižší než velikost poruchové veličiny. Příkladem 

může být nadproudová ochrana, u níž hodnota vypíná při proudu I0.  K zjištění citlivosti je 

zapotřebí vypočíst  koeficient citlivosti z počátečního a zkratového proudu, který se pohybuje 

v rozmezí 1,5-2. Pokud je tato hodnota menší, než je výše stanoveno, její použití se 

nedoporučuje nejen vzhledem k bezpečnosti, ale rovněž z důvodu kolísání sítě či rozběhů 

velkých motorů. [1] 

 

Kc=IKS/I0 

Kc…koeficient citlivosti 

IKS…zkratový proud…A 

I0…počáteční proud…A 

 

2.1.4 Spolehlivost ochran 

 

Spolehlivost ochran řadíme jako jednu z nejdůležitějších vlastností tohoto 

bezpečnostního zařízení. Elektrické ochrany mají za úkol zabránit zničení nejen velmi drahých 

zařízení a vedení, ale i stabilního chodu sítě. Z tohoto důvodu se předpokládá, že jejich 

spolehlivost bude vysoká. Protože ochrany nejsou zatěžovány jen v případě poruchového stavu, 

je zapotřebí důsledných kontrol a revizí k uvedení ochrany do bezpečnostního stavu vypnout 

poškozenou část od sítě. Pro větší spolehlivost se jednoduchými úpravami konstrukcí 

mechanické časti za elektrickou zvětšuje jejich efektivita při vypínání. S tím úzce souvisí i 

životnost ochran, která se v průběhu času opotřebovává a její spolehlivost tímto klesá. Tento jev 

můžeme nejčastěji pozorovat u elektromechanických ochran, kde se vyskytuje hodně 

pohyblivých časti, které se časem opotřebují. [1] 
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2.2 Druhy ochran 

 

  Určujeme několik druhů ochran, které dělíme na základě několika různých kategorií. 

Tímto odkazuji na tabulku funkčního principu (viz tab. 1) a rozdělení ochran podle působení 

(viz tab. 2) Aby konstrukce ochran co nejlépe vyhovovala novým zařízením a vedení, která by 

měla co nejlépe ochránit, je zapotřebí neustálého jejího vývoje. Vysoké nároky na ochranu 

klade zkvalitnění parametru zařízení, jako příklad můžeme uvést zvyšování výkonu motoru. Na 

tato zařízení byly dostačující elektromechanické ochrany, ale kvůli větším výkonům by však 

nereagovaly tak, se využívají zařízení tranzistorové a číslicové. Rozšiřováním nových 

stavebních částí ochran a objevů nových principů dochází k zlepšovaní parametrů ochran. Tímto 

dochází k zlepšení chránění daných zařízení a vedení, z čehož vyplývá, že kvalita ochrany závisí 

na určitých technologiích aktuální doby. 

 

Tab. 1. Rozdělení ochran vedení podle funkčního principu  

Ochrana Stavová veličina Značení stavové veličiny 

Proudová 

Napěťová 

Distanční 

Rozdílová 

Srovnávací 

Wattová 

Jalová 

Frekvenční 

Při nesouměrnosti 

Proud 

Napětí 

Impedance 

Rozdíl proudů 

Rozdíl fáze proudů 

Činný výkon 

Jalový výkon 

Frekvence 

Zpětný proud nebo napětí 

i 

u 

Z 

Δi= ia-ib 

Δϕ= arg ia –arg ib 

p 

q 

f 

i2(u2) 
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Tab. 2. Rozdělení ochran vedení podle působení, konstrukce poruchy  

1. Podle typu 

chráněného 

objektu 

2. Podle druhu 

poruchy 

3. Podle doby 

působení 

4. Podle 

konstrukce 

Generátor 

Motor 

Transformátor 

Přípojnice 

Vedení 

Kabely 

Troleje 

Vypínače 

 

Zkratová 

Při přetížení 

Podproudová 

Napěťová 

Podfrekvenční 

Nadfrekvenční 

Zemním spojení 

Zpětném toku 

výkonu  

Při ztrátě buzení 

Při nesouměrnosti 

 

Mžiková 

Časově závislá 

Časová 

Elektromechanická 

Tranzistorová 

Číslicová 

 

 

2.2.1 Nadproudové ochrany 

Tyto ochrany jsou používány pro svou jednoduchost a často se používají jako ochrany 

záložní. Princip ochrany spočívá v nárůstu proudu, který uniká při poškození izolace v důsledku 

přetížení či zkratu vedení. Nadproudové ochrany nejsou v porovnání s jinými ochranami 

dostatečně selektivní, z tohoto důvodu se používají u méně důležitých zařízení. Nejčastěji se 

využívají jako ochrany zkratové nebo jako ochrany proti přetížení. Z časového zpoždění 

vymezujeme nadproudové ochrany jako proudové závislé, proudové polozávislé, proudové 

nezávislé, proudové mžikové, závislé proudové s mžikovým zkratovým článkem a polozávislé 

s mžikovým zkratovým článkem. [3] 

 Mžiková ochrana  

Působí okamžitě po překročení nastaveného proudu, jediné omezení je časové zjištění 

ochrany o výskytu poruchy. [3] 
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Časově nezávislá ochrana  

Tato ochrana působí v nastaveném čase tk při proudu Ik. Při dosaženi proudu I>Ik již 

působení nezávisí na něm, tato hodnota je konstantní. Ochranu využíváme nejčastěji 

v radiálních sítích vysokého napětí, ve kterých je řada úseků spojena sériově. Tyto bezpečnostní 

prvky vedení dále využíváme na samotných koncích vedení, kde jsou zkratové proudy málo 

rozdílné. Ochrana ležící nejdále od zdroje vypíná v nejkratším čase. Čas však musí být natolik 

dlouhý, aby v další rozvodné síti mohly působit pojistky namísto ochrany. Nevýhoda 

nezávislých časových ochran spočívá v tom, že nejtěžší zkraty na vedení nejblíže ke zdroji jsou 

vypínány v nejdelších časech. Proto je výhodné u těchto ochran patřičným nastavením je 

vzájemně zálohovat. Nastavením ochran na nejmenší zkratový proud na konci vedení nabíhají 

pozvolna všechny od místa zkratu směrem ke zdroji. Je třeba také dohlédnout, aby při 

nastavování nenabíhaly při normálním proudovém přetížení.  

 

Obr. 1 Charakteristika nezávislé časové ochrany 

Při použití nezávislé časové ochrany je důležité nejdříve nastavit stupeň selektivity pro časové 

odstupňování. Toho dosáhneme výpočtem rozdílu dvou sousedních úseků. Stupeň selektivity 

musí být nastaven dostatečně velký, aby porucha příchozího úseku byla vypnuta dříve než 

ochrana následujícího úseku. Zároveň však musí být co nejmenší, aby se snížila časová 

zpoždění systému nadproudových ochran. 
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Časově závislá ochrana  

Ochrana je závislá na funkci dané stavové veličině, většinou se jedná o čas působení. 

Výhoda ochrany spočívá především ve zkrácené době vypnutí na začátku vedení, přičemž 

časové zpoždění na začátku a konci vedení chráněného úseku je konstantní. Pokud se 

rozhodneme selektivně chránit vedení složené z mnoha úseků, dostáváme dlouhé vypínací časy 

u zdrojů. Těžší zkraty, které jsou blíže ke zdroji, se vypínají v kratším čase, než čas tk. Ochrany 

se nejvíce využívají v paprskovitých sítích vysokého napětí.     

Obr. 2 Charakteristika závislé proudové ochrany 

 nII

K
t


        pro I  I  

t   pro I   I  

Vypínací časy se určují podle vzorce daný normou IEC 255: 

pT

I

I

K
t

1












           

 
t -  teoretický čas působení 

K -  konstanta charakterizující relé (posun charakteristiky) 

Tp -  časový násobitel 

I -  poruchový proud 

I  -  nastavený rozběhový proud 

 -  index charakterizující algebraickou funkci (strmost charakteristiky) 
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Časově polozávislá ochrana  

Působí obdobně jako časově závislá ochrana, ale pouze v případě, než dosáhne proudu 

I0 . Pro větší proudy má dobu působení konstantní, tzn., působí jako nezávislá ochrana [3] 

 

2.2.2 Napěťové ochrany 

Ochrana působí při vzrůstu nebo poklesu napětí v síti a mají určitou podobnost 

s proudovými ochranami závislými, nezávislými a mžikovými. Charakteristiky napěťových 

ochran jsou rovněž totožné s proudovými. Podpěťové pracují pod charakteristikou, napěťové 

nad charakteristikou. [3] 

Napěťové ochrany se používají: 

a) Napěťové – ochrana izolace  

b) Podpěťové – blokování proudových ochran, ochrana při přetížení podpětím 

 

2.2.3 Distanční ochrany 

Základním prvkem distanční ochrany je její měřící člen, který měří napětí a proud, 

z nichž je následně vyhodnocována impedance zkratové smyčky. V případě poruchy ochrana 

vymezuje daný úsek na vedení, kde zjišťuje impedanční vzdálenost zkratu a měří směr jeho 

polohy. Její charakteristika dále dovoluje zálohovat sousední úseky. Distanční ochrana začne 

působit jen tehdy, pokud je naměřená impedance menší než nastavená, v základním úseku 

působí mžikově a v sousedních s časovým zpožděním. Na rozdíl od proudové ochrany, která 

chrání jen v jednom směru, je distanční ochrana mnohem selektivnější. 

 

2.2.4 Srovnávací ochrana 

Jako tomu bylo u rozdílové ochrany, i zde se používá sčítací transformátor. Srovnávací 

ochranu vymezujeme dále na ochrany příčné a podélné. Ochrany působí velmi rychle a 

přenášený signál určuje fázi proudu bez ohledu na její amplitudu. Ochrana při opačných fázích 

blokuje a při stejných fázích působí. Srovnávací ochrana porovnává fázi vstupního a výstupního 

proudu. Při normálním provozu nebo vnějším zkratu je fázový úhel podobný. 
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Příčná ochrana  

Tato ochrana srovnává proudy dvou shodných objektů, které pracují ve stejných 

podmínkách paralelně. Mohou to být dvě totožné vedení, transformátory v paralelním provozu, 

nebo také vynutí synchronního generátoru. 

Podélná Ochrana  

Ochrana porovnává proudy na začátku a konci chráněného vedení. Daný úsek je 

chráněn a vyhrazen proudovým transformátorem, na který je připojen. 

 

2.2.5 Wattové a jalové ochrany 

Základním prvkem wattové ochrany je součinový měřící člen. Pokud se na vstupu na a 

napětí vyskytuje měřící člen, ochrany měří činný výkon, pokud ne, posuneme proud nebo napětí 

o pi/2. S nejčastějším využití ochran se můžeme setkat u strojů. [3] 

2.2.6 Frekvenční ochrany 

Frekvenční ochrany sledují napětí a proud při určité frekvenci. Většinou se hlídá pouze 

jedna veličina, ať už proud nebo napětí. [3] 

Rozlišení: 

a) Amplitudový komparátor – vstupní měřící člen s filtrem snímá určité hodnoty, při 

kterých má ochrana působit  

b) Součinovým měřícím členem – na jeden vstup se přivádí veličina, která bude hlídána, a 

na druhou přivedeme napětí s frekvencí, na níž je ochrana selektivní 

2.2.7 Směrové 

Typ ochrany využívající směrového článku, jež je zvláštním členem distančního členu 

s přímkovou charakteristikou. Směrové ochrany se využívají v sítích, kde je napájeno z obou 

stran. Při nepoužití v nadproudových ochranách směrového článku by došlo k neselektivnímu 

vypínání. Směrový článek působí, pokud se zkrat objeví před ochranou, to pouze v jednom 

směru. Správné vypnutí dosáhneme vhodným časovým vypnutím. 
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2.2.8 Zkratové 

Používají se v objektech s velkou vnitřní impedancí a stalým napájecím napětím. Jako 

zkratové se nejčastěji využívají ochrany nadproudové. [3] 

2.2.9 Při přetížení 

Tuto ochranu definujeme jako takovou, která při přetížení modeluje tepelnou akumulaci 

energie. Jedná se o typ závislé proudové ochrany, jejíž charakteristika je kvadratická. Ochrana 

začne působit s daným zpožděním při konstantní energii. [3] 

2. 2.10 Dělení podle konstrukce 

Elektromechanická ochrana   

Tento typ ochrany patří mezi nejstarší, je označován také za ochranu klasickou. 

Elektromechanické ochrany jsou sestaveny z relé a většinou hlídají jen jednu určitou stavovou 

veličinu, například napětí nebo proud. Pokud se veličina nenachází na dané křivce funkce, 

v toleranci ochrana vypne.  

Tranzistorová ochrana  

Ochrana je hodně podobná klasické, ale liší se v prvky, které jsou v ní použity. Zatímco 

u klasických ochran je specifičnost použití elektrického relé, v tranzistorových ochranách jsou 

použity polovodičové součástky, např. diody či tranzistory. Tyto prvky zachycují a posléze 

vyhodnocují výskyt poruch a následně vypnou obvod. Veličina je zpracovávána ve spojité 

funkci, používá se většinou k hlídání celého objektu ve více rozměrech.  

Číslicová ochrana  

Číslicová ochrana dává pozor na dané veličiny pomocí digitálního obvodu, které 

vyhodnocují hodnotu veličiny a při výskytu poruchy rozpojí obvod. Jednotlivé informace o 

hlídané veličině jsou v ochraně udávány pomocí logické nuly a logické jedničky. Všechny 

operace jsou zpracovávány pomocí nespojitých hodnot.  
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2.3 Normy vztahující se k ochranám 

 

ČSN 33 3051 Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení 

 

Norma udává způsob projektování ochrany pro dané zařízení. Dále nastavuje požadavky 

pro transformátory ochrany. [2] 

 

 OEG 38 4065 Provoz, navrhování a zkoušení reléových ochran a automatik  

 

Podstatné části normy: 

I. podmínky pro správnou činnost ochrany  

II. požadavky na přístrojové transformátory 

III. poruchy elektrizační soustavě 

IV. požadavky na ochrany 

V. zkratové výpočty pro projektování ochran 

VI. seřizování ochran 

VII. provoz a údržba ochran 

VIII. primární a sekundární zkoušky ochran  

 

ČSN 35 3401 Elektrické relé  

             

  Podstatné části ochran: 

I. názvosloví oboru relé a ochran  

II. pracovní podmínky 

III. technické požadavky 

IV. zkoušení 

V. balení, doprava, skladování 
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2.4 Technické údaje ochran   

 

Údaje na danou ochranu dává přímo sám výrobce, kterému odpovídá: 

1. Jmenovité hodnoty 

2. Přetížitelnost 

3. Spotřeba 

4. Neřiditelnost 

5. Přesnost 

6. Pracovní podmínky 

7. Spolehlivost 

8. Napěťová odolnost 

9. Výstupní kontakty 

 

 

2.4.1 Jmenovité hodnoty 

Za jmenovité hodnoty považujeme jmenovitý proud, jmenovité napětí, jmenovitou 

frekvenci a jmenovité napájecí napětí. Velikost jmenovitého proudu IN ve vstupních obvodech 

je 1 nebo 5 ampérů, hodnoty jmenovitého napětí UN se pohybují ve vstupních obvodech 

většinou kolem 100 V. Jmenovitá frekvence fN  je ve většině případů klasických 50 Hz nebo 60 

Hz. Jako napájecí napětí se obvykle využívá stejnosměrné napětí v hodnotách 24 V, 48 V, 60 V, 

110 V, 220 V. Pro lepší spolehlivost se využívá co nejvyšší napájecí napětí. [2] 
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2.4.2 Přetížitelnost 

Přetížitelnost v obvodech se dělí mezi napěťové a proudové.Napěťové udává maximální 

přetížitelnost na vstupních obvodech ochrany, které se pohybuje v hodnotách 1,2 UN. Proudové 

namáhání uvádíme ve třech hodnotách, čímž je trvalá přetížitelnost v hodnotách 2,1 IN nebo 2 

IN, dále pak tepelná přetížitelnost, kterou definujeme jako přetížení za jednu sekundu, jež udává 

hodnota 50 IN nebo 100 IN. Poslední veličinou je dynamická přetížitelnost, která vymezuje 

maximální amplitudu v jedné půlperiodě. Dalším faktorem mimo napěťové a proudové 

namáhání je také dovolené kolísání napájecího napětí. Tato hodnota se většinou pohybuje 0,8 až 

1,2 Un. [2] 

2.4.3 Spotřeba 

Spotřeba je důležitá veličina pro určení výkonu pro proudové a napěťové 

transformátory. Tato hodnota je určena jako příkon při jmenovitých hodnotách ve vstupních 

obvodech. Z napájecího napětí se odvozuje daný výkon zdroje pro ochrany. [2] 

2.4.4 Neřiditelnost 

Neřiditelnost je aspekt měřicího článku, jež určuje rozsah výstupní veličiny v důsledku 

působení ochrany. Podle zvolené ochrany se pak uvádí proudová a napěťová neřiditelnost, 

neřiditelnost frekvence, fázového úhlu a frekvence. Působení pak určuje nařízení časového 

článku. [2] 

2.4.5 Přesnost 

Přesností vyjadřujeme relativní chybu za vztažných podmínek. V tomto ohledu 

zdůrazňujeme dva druhy chyb, a sice relativní a absolutní. K přesnosti ochran udáváme další 

aspekty jsou přídržný poměr či doba působení mžikového článku. [2] 

2.4.6 Pracovní podmínky 

Normální teplotní prostředí se udává v rozsahu -10 až +40 stupňů. Určujeme však také 

teplotní rozsah pro skladování ochrany, dovolené otřesy, montážní polohu a klimatickou 

odolnost. [2] 
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2.4.7 Spolehlivost 

Patří zde dvě důležité veličiny: 

Střední doba do poruchy – ta udává průměr doby mezi poruchami 

Životnost - nastavuje, kolikrát může ochrana sepnout [2] 

2.4.8 Napěťová odolnost  

Zkušební napětí - většinou se určuje 2 kV při frekvenci 50Hz za dobu jedné sekundy 

 Rázová odolnost – nejčastěji použitá hodnota je 5 kV s čelem 1,2 mikrosekund a týlem 5 

mikrosekund[2] 

2.4.9 Výstupní kontakty 

Zapínací schopnost – hodnota stanovena maximálním daným proudem kontaktů ochrany 

Trvalý proud – hodnota proudu, který ve stejné hodnotě pořád protéká 

Vypínací schopnost – udává, jak velký může být proud, aby ochrana mohla vypnout při různém 

čase nebo zátěži [2] 
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2.5 Přístrojové transformátory 

 U přístrojových transformátorů jsou nároky na ochrany jsou velmi vysoké, což platí 

také o měřených elektrických veličinách, které vyhodnocuje. Na vedeních a obvodech se 

nacházejí proudy v několika tisících ampérů a napětí v hodnotách stovek tisíc voltů. Z těchto 

důvodů se ochrana nezapojuje přímo na vedení, a aby nedošlo ke zničení, musíme nejdříve 

zapojit přístrojový transformátor proudu a napětí. Tam dojde ke snížení daných parametrů a 

snadnějšímu vyhodnocení veličin na ochraně. Transformátory převádí jmenovité hodnoty 

proudu a napětí na hodnoty stejně velké, jaké jsou dané normou. Určující norma je 100V, 5A 

nebo 1A, jež jsou tyto hodnoty přivedené na vstup ochrany. Přístrojové transformátory od sebe 

izolují ochranu a vedení vysokého a velmi vysokého napětí, což zaručuje bezpečnost ochrany. 

Výhodou je možnost odečítat hodnoty proudů a napětí s více izolovanými vedeními najednou, 

které pak ochrana může vyhodnotit.  

 

Přístrojové transformátory napětí 

Přístrojový transformátor napětí má za úkol zajistit výkon pří dané maximální přípustné 

úhlové a převodové chybě. Tento transformátor je velmi podobný silovému, liší se pouze ve 

výpočtech a v jeho konstrukci. Ideální transformátor by měl mít podle převodu výstupní napětí 

úměrné k vstupnímu, tohoto požadavku však v praxi nelze dosáhnout. [2] 

 

Přístrojové transformátory proudu 

Transformátor proudu zjišťuje stálý poměr vstupního a výstupního proudu. Hlavní 

znakem přístrojového transformátoru  proudu je určení vstupního proudu vstupním obvodem a 

jeho nezávislost na výstupní zátěži. Vstupní proud dodaný z obvodu budí magnetický tok, jež je 

posléze kompenzován výstupním proudem. Proto nesmí za žádných podmínek dojít k odpojení, 

neboť by došlo k nárůstu výstupního proudu, což může ohrozit ochranu. [2]  
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3. Digitální ochrana SPAA 341 C2 (modul SPCJ 4D28) 

 

 

Obr. 3 Čelní panel proudové ochrany SPAA 341 C 

 

3.1 Aplikace 

Digitální ochrana SPAA 341 C je typ ochrany pro chránění vývodu. Využívá se pro 

selektivní chránění při zkratech a zemních spojení v sítích.  Tato ochrana se používá v případech 

potřeby chránit síť před dvěma typy zemních poruch, a to před citlivou směrovou a méně 

citlivou nesměrovou zemní ochranu. [4] 
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3.2 Vlastnosti 

 třífázová nadproudová ochrana se třemi vstupy 

 dvoustupňová nesměrová ochrana pro zemní poruchy a ochrana při fázové 

nevyváženosti 

 dvoustupňová citlivá směrová ochrana pro zemní poruchy 

 dvě paralelní měření nulového proudu: s normální a zvýšenou citlivostí 

 automatická funkce opětovného zapnutí s volbou jednoho až pěti cyklů opětného 

zapnutí 

 dálkové ovládání vypínače prostřednictvím modulu s funkcí opětovného zapnutí 

 pět externích řídících vstupů, umožňujících například externí spuštění cyklu opětného 

zapnutí 

 sedm volně konfigurovatelných výstupních relé, jedno výstupní relé systému samočinné 

kontroly a jedno relé pro zapnutí vypínače 

 čtyři kontakty pro dvoupólové vypnutí vypínače a dvoupólové zapnutí vypínače 

 záznam měřených dat, která mohou být použita pro analýzu provozních stavů sítě 

 přenos dat po sériové komunikační sběrnici 

 trvalá samočinná kontrola a vnitřní diagnostika poruch 

 trvalá samočinná kontrola a vnitřní diagnostika poruch 

 čtení a zápis nastavených hodnot prostřednictvím displeje a tlačítek na čelním panelu, 

pomocí PC vybaveného SW pro nastavení nebo z výší systémových úrovní po sériové 

 

 

 

3.3 Popis funkce 

U digitální ochrany se jedná se o sekundární zařízení, které chrání objekt před 

poruchami. Podle toho, jaký objekt chceme chránit, je zařízení připojeno na svorky 

transformátoru napěťového nebo proudového vstupu. Tento typ ochrany tvoří tři moduly, mezi 

něž patří třífázový kombinovaný nadproudový modul ochrany a ochrany zemní poruchy SPCJ 

4D28, směrové a nesměrové ochrany pro zemní poruchy SPCS 2D26 a modul opětovného 

zapnutí SPCT 5D54. [4] 
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3.4 Modul nadproudové ochrany SPCJ 4D28 

  Tento typ modulu má tři nadproudové stupně. Při použití všech třech nadproudových 

částí zároveň lze dosáhnout dobré selektivity s krátkými časy vypínání ochrany. Každé části je 

přiřazena náběhová hodnota a čas působení. 

Systém tohoto modulu při zkratech pracuje na vzájemném blokování jednotlivých hladin 

chránění. Při popudu vývodu nadproudového stupně I se aktivuje blokovací signál na přívod 

nadproudového modulu ochrany. Pokud se již zmíněný signál neaktivuje, modul to vyhodnotí 

jako poruchu, která se nachází v chráněné zóně a je třeba vypnout hlavní vypínač. Vyjma 

blokování lze nastavit více funkcí chránění. 

Následujícím stupněm je stupeň I0, který chrání vývod před dvojitým zkratem. K dvojitému 

zkratu dochází při galvanickému spojení dvou fází se zemním potenciálem. Tento typ zkratu se 

vyhodnocuje jako vážná porucha, neboť dosahuje nebezpečně velkých napětí a zemní 

poruchový proud může dosáhnout až zkratového proudu. 

Ochrana je využívána jako jednostupňová s vypnutím. Dvojstupňová se používá v situacích, 

kdy jsou vodiče velmi blízko sebe a zemní odpor je nízký. V nastavení se nemusí přihlížet 

k možné stejnosměrné složce, vzniklá asymetrie nijak neovlivní citlivost funkce. 

Třetí fází ochrany je stupeň, který vyhodnocuje fázovou nevyváženost ΔI. Ten vypíná 

v důsledku nesymetrií v nadzemním vedení sítě. Funkci lze využít bez toho, aniž by se měl brát 

v úvahu druh zemnění. Nejdůležitějším faktorem, zdali je třeba brát v potaz ochranu proti 

přetížitelnosti, je bezpečnost osob. Zemní ochrana tento druh poruchy nevyhodnotí, což 

znamená, že není schopna vypnout napětí, kde se porucha nachází na vedení. V kabelových 

sítích nevyvolává fázová nevytěžitelnost takový problém, proto stačí přiřadit určující 

signalizaci. Třetí stupeň patří mezi nejdůležitější stupně při chránění nadzemního vedení. [4] 
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Obr. 4 Schéma zapojení proudové ochrany SPAA 341 C 
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3.5 Použité zkratky 
 

Uaux                          Pomocné napětí 

TS1…TS3, BCS       Výstupní relé ( výkonová relé) 

SS1…SS4                 Výstupní relé 

IRF                         Výstupní relé samočinné kontroly 

BS1, BS2                       Ovládací signál 1 a 2 

CBPOS                          Stavová data vypínače 

ARINH                          Signál pro přerušení a blokádu funkce OZ 

ARCTRL                       Ovládací signál funkce opětovného zapnutí 

SS1…SS4 

TS1…T53, IRF             Výstupní signály 

CBCS                             Povel pro zapnutí vypínače 

U1                                  Kombinovaný modul nadproudové ochrany a ochrany pro zemní 

poruchy SPCJ 4D28 

U2                                 Modul zemní směrové ochrany SPCS 2D26 

U3                                 Modul s funkcí opětovného zapnutí SPCT 5D54 

U4                                 Vstupně výstupní modul 

U5                                 Modul měřících vstupů  

SERIÁL PORT             Sériové komunikační rozhraní 

SPAA-ZCx                   Modul pro připojení na sběrnici 

Rx/Tx                           Připojení na optické vlákno 
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3.6 Technická data 

 

 

Tab. 3 Měřící proudové vstupy 

Jmenovitý proud 0,2A 1A 5A 

Tepelná přetížitelnost  

Trvalá 1,5A 4A 20A 

Po dobu 10 s 5A 25A 100A 

Po dobu 1 s 20A 100A 500A 

Dynamická přetížitelnost  

Hodnota jedné půlvlny 50A 250A 1250A 

Vstupní impedance <750mΩ <250mΩ <20mΩ 

Jmenovitá frekvence 50 nebo 60 Hz   

    

 

Tab. 4 Měřící vstupy napěťové 

Jmenovité napětí (volitelné) 100V (110V/120V) 

Trvala přetížitelnost 2.UN 

Jmenovitá spotřeba vstupu při UN <0,5 VA 

 

 

Tab. 5 Vypínací kontakty 

Jmenovité napětí 250V st/ss 

Trvalá zatížitelnost 5A 

Spínací schopnost a zatížitelnost 

Po dobu 0,5 s 30A 

Podobu 3,0 s 15A 

Materiál kontaktu AgCdO2 
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4.  Měření vypínacích charakteristik na ochraně SPCJ 4D28 
 

Při měření vypínacích charakteristik na ochraně SPCJ 4D28 bylo zapotřebí seznámit se 

s ochranou, fungováním a především s jejím  nastavením ochrany. Klíčovým faktorem pro 

každou charakteristiku bylo nastavit přepínače na základě dané tabulky od výrobce, aby se při 

vykreslování charakteristik vykreslila dle potřeby. Na ochraně jsme nastavovali daný proud a 

čas, pro různé hodnoty těchto veličin jsme zkoušeli, zdali ochrana správně zapůsobí.  

Podle zadaného schématu Obr. 5 jsme zapojili zapojení s ochranou, reostatem, ampérmetrem, 

stopkami, přepínačem a regulovaným napájecím zdrojem. Nejprve jsme měřili nezávislou 

charakteristiku, poté jsme na ochraně nastavili podle tabulky přepínače danou charakteristiku, 

kterou jsme požadovali. Dále bylo zapotřebí nastavit na ochraně proud, pro který měla ochrana 

zapůsobit. Následně jsme pozvolna začali regulovaným zdrojem přidávat napětí a proud se na 

ampérmetru pomalu zvyšoval až do požadované hodnoty, kterou v tu chvíli ochrana způsobila. 

Tímto způsobem jsme zkoušeli několik dalších hodnot a stejné měření jsme provedli i 

s nastavováním času. Poté jsme přešli k měření závislých charakteristik, u kterých jsme měřili 

normálně závislou, velmi závislou, extrémně závislou a dlouhodobě závislou charakteristiku. 

Před měřením bylo zapotřebí si vypočíst čas, kdy má ochrana zapůsobit, čehož jsme dosáhli 

pomocí výpočtu ze vzorce. Ve vzorci byly koeficienty alfa a beta, které pro každou 

charakteristiku byly jiné hodnoty. (viz. Tab. 15) Následně jsme ověřovali, jestli vypočtené 

hodnoty sedí s naměřenými, poté jsme vše zopakovali pro několik dalších hodnot z každé 

charakteristiky. Nemůžeme říci, že měření nezávislých a závislých charakteristik je vždy přesné, 

ale jsou zde tolerance, do kterých jsme se měli vejít. (viz Tab. 7 a Tab. 8.) Po dokončení měření 

jsme vykreslili dané charakteristiky do grafu. 

Schéma zapojení 

 

Obr. 5 Schéma měřeného zapojení 
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Tab. 6 Hodnoty pro nastavení přepínačů pro dané charakteristiky 

SGF1 SGF2 SGF3 Charakteristika Čas působení 

/proudová char. 

0 0 0 nezávislá 0,05…300 s 

1 0 0 závislá Extrémně 

0 1 0 závislá Velmi 

1 1 0 závislá Normálně 

0 0 1 závislá Dlouhodobě 

 

 

Tab. 7 Možné tolerance odchylek pro závislé charakteristiky 

I/I> Normálně 

závislá 

Velmi závislá Extrémně 

závislá 

Dlouhodobě 

závislá 

2 2,22 % 2,34 % 2,44 % 2,34 % 

5 1,13% 1,26% 1,48% 1,26% 

7 - - - 1,00% 

10 1,01 % 1,01 % 1,02 % - 

20 1,00 % 1,00 % 1,00 % - 

 

 

Tab. 8 Možné tolerance odchylek pro nezávislé charakteristiky 

 Tolerance 

Čas působení 0.05.. 300 s 

Přesnost času působení ± 2 % nastavené hodnoty nebo  ± 25 ms 

Přesnost působení ± 3 % nastavené hodnoty 
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4.1 Měření nezávislé charakteristiky 

Tab. 9 Naměřené hodnoty proudu a vypočet relativní chyby proudu 

Inastavené  (A) Inaměřené  (A) ∆i (A) δi (%) 
0,5 0,5 0 0,00 

0,75 0,73 0,02 2,67 

1 0,98 0,02 2,00 

1,25 1,21 0,04 3,20 

1,5 1,47 0,03 2,00 

1,75 1,72 0,03 1,71 

2 1,94 0,06 3,00 

2,25 2,2 0,05 2,22 

2,5 2,44 0,06 2,40 

2,75 2,68 0,07 2,55 

3 2,93 0,07 2,33 

3,25 3,17 0,08 2,46 

3,5 3,41 0,09 2,57 

3,75 3,67 0,08 2,13 

4 3,91 0,09 2,25 

 

Tab. 10 Naměřené hodnoty času a vypočet relativní chyby času 

tnastavené  (s) tnaměřené  (s) ∆t (s) δt (%) 
0,05 0,051 -0,001 2,00 

0,1 0,1017 -0,0017 1,70 

0,15 0,1527 -0,0027 1,80 

0,2 0,2034 -0,0034 1,70 

0,4 0,4056 -0,0056 1,40 

1 1,0137 -0,0137 1,37 

6 6,075 -0,075 1,25 

10 10,1207 -0,1207 1,21 

40 40,4897 -0,4897 1,22 

70 70,842 -0,842 1,20 

100 101,1369 -1,1369 1,14 

130 131,4527 -1,4527 1,12 

180 181,751 -1,751 0,97 

210 211,8877 -1,8877 0,90 

250 251,9888 -1,9888 0,80 
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Graf. 1 Relativní chyba proudu nezávislé charakteristiky 

 

 

Graf. 2 Relativní chyba času nezávislé charakteristiky 
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4.2 Měření závislé charakteristiky 

Normálně závislá 

Tab. 11 Naměřené a vypočtené hodnoty času normální závislé charakteristiky 

I (A) tnastavené  (s) tnaměřené  (s) ∆t (s) δt (%) 
1,1 70,44 71,86 1,42 2,02 

1,25 30,05 30,64 0,59 1,97 

1,5 16,51 16,76 0,25 1,54 

1,75 11,94 12,09 0,15 1,25 

2 9,63 9,73 0,10 1,06 

2,25 8,22 8,30 0,08 1,01 

2,5 7,27 7,34 0,07 1,01 

2,75 6,58 6,64 0,07 0,99 

3 6,05 6,11 0,06 1,01 

3,25 5,63 5,69 0,06 0,99 

3,5 5,30 5,35 0,05 1,00 

3,75 5,02 5,07 0,05 0,97 

4 4,78 4,83 0,05 0,99 

 

 

Graf. 3 Normálně závislá vypínací charakteristika 
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Velmi závislá 

Tab. 12 Naměřené a vypočtené hodnoty času velmi závislé charakteristiky 

I (A) tnastavené  (s) tnaměřené  (s) ∆t (s) δt (%) 

1,1 129,60 132,32 2,72 2,10 

1,25 51,84 52,81 0,97 1,87 

1,5 25,92 26,34 0,42 1,62 

1,75 17,28 17,52 0,24 1,39 

2 12,96 13,12 0,16 1,23 

2,25 10,37 10,49 0,12 1,18 

2,5 8,64 8,74 0,10 1,16 

2,75 7,41 7,49 0,08 1,14 

3 6,48 6,55 0,07 1,08 

3,25 5,76 5,82 0,06 1,04 

3,5 5,18 5,24 0,06 1,08 

3,75 4,71 4,76 0,05 1,00 

4 4,32 4,36 0,04 0,97 

 

 

 

Graf. 4 Velmi závislá vypínací charakteristika 
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Extremně závislá 

Tab. 13 Naměřené a vypočtené hodnoty času extrémně závislé charakteristiky 

I (A) tnastavené  (s) tnaměřené  (s) ∆t (s) δt (%) 
1,1 365,71 373,56 7,85 2,15 

1,25 136,53 139,27 2,74 2,00 

1,5 61,44 62,63 1,19 1,94 

1,75 37,24 37,93 0,69 1,86 

2 25,60 25,97 0,37 1,45 

2,25 18,90 19,14 0,24 1,25 

2,5 14,63 14,78 0,15 1,04 

2,75 11,70 11,82 0,12 1,00 

3 9,60 9,7 0,10 1,04 

3,25 8,03 8,11 0,08 0,98 

3,5 6,83 6,896 0,07 1,02 

3,75 5,88 5,94 0,06 1,01 

4 5,12 5,17 0,05 0,98 

 

 

 

Graf. 5  Extrémně závislá vypínací charakteristika 
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Dlouhodobě závislá  

Tab. 14 Naměřené a vypočtené hodnoty času dlouhodobé závislé charakteristiky 

I (A) tnastavené  (s) tnaměřené  (s) ∆t (s) δt (%) 
1,1 1152,00 1178,2 26,20 2,27 

1,25 460,80 469,91 9,11 1,98 

1,5 230,40 234,49 4,09 1,78 

1,75 153,60 155,85 2,25 1,46 

2 115,20 116,58 1,38 1,20 

2,25 92,16 93,2 1,04 1,13 

2,5 76,80 77,63 0,83 1,08 

2,75 65,83 66,52 0,69 1,05 

3 57,60 58,21 0,61 1,06 

3,25 51,20 51,74 0,54 1,05 

3,5 46,08 46,56 0,48 1,04 

3,75 41,89 42,34 0,45 1,07 

4 38,40 38,81 0,41 1,07 

 

 

Graf. 6 Dlouhodobě závislá vypínací charakteristika 
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4.3 Výpočty 
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Tab. 15 Stupně inverze závislých charakteristik 

Stupně inverze α β 

Normálně závislá 0,02 0,14 

Velmi závislá 1 13,5 

Extrémně závislá 2 80 

Dlouhodobě závislá 1 120 

 

Vypočet relativní chyby: 

%02,2100.
44,70

44,7086,71
100. 







vypočypoč

vypočypočzměměře

t
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II
  



32 
 

5. Zhodnocení výsledků 

Při měření závislých a nezávislých vypínacích charakteristik ochrany SPAA C2 modulu  

4D28 jsem pro každou danou charakteristik naměřil několik hodnot a posléze je vykreslil 

s těmito výsledky. U nezávislé charakteristiky jsem měřil proud v rozsahu 0,5 - 4 ampéry 

zhruba pro deset hodnot. Pro každou hodnotu proudu, kdy měla ochrana zapůsobit, byl 

naměřený proud větší než nastavený. Relativní chyba hodnoty proudu splňovala normu tří 

procent, která je pro tento daný typ ochrany určena výrobcem. (viz Graf. 1 a Tab10) Totéž jsem 

naměřil pro čas v rozsahu 0,05 až 250 sekund. Hodnoty času byly větší než nastavený čas, avšak 

relativní chyba hodnot byla v normě dvou procent, které byly v toleranci pro tuto ochranu dány 

výrobcem. Čím větší čas jsem na ochraně nastavoval, tím byla relativní chyba času menší. (viz 

Graf. 2 a Tab. 11.) U závislých vypínacích charakteristik jsem pro jmenovitý proud jednoho 

ampéru nastavoval hodnoty v rozmezí 1,1 až 4 ampéry pro všechny čtyři charakteristiky. Při 

měření charakteristik byly hodnoty naměřených časů vždy větší než časy vypočtené daným 

vzorcem. Všechny naměřené hodnoty měly relativní chybu v toleranci dané pro tento modul. 

(viz Tab. 8 a Tab. 11-14.) Čím byly hodnoty proudu větší, tím se relativní chyba při měření 

nezávislých charakteristik zmenšovala, ale od hodnoty dvou a půl ampérů se relativní chyba 

času ustálila a zůstala až do nastavováni čtyř ampérů konstantní. Tento prvek se objevil u všech 

čtyř mnou měřených vypínacích charakteristik. Jak je vidno z grafu 3-6, při znázornění 

exponenciály, která v grafu znázorňuje vypnutí, jde vidět, že při menších proudech je čas 

vypnutí mnohem větší než u větších proudů. Vypnutí při malých proudech trvá nejdéle u 

dlouhodobé závislé charakteristiky a nejméně u normální závislé charakteristiky.  
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6. Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zabýval měřením vypínacích charakteristik na digitální 

ochraně SPAA 341 C modul SPCJ 4D28. V první části jsem se zaměřil na definici ochrany 

vedení a jeho konkrétnější zaměření. Studoval jsem také nežádoucí vlivy vedení, okrajově se 

zabýval nejčastějšími používanými ochranami na vedení, konkrétněji jsem se pak zaměřil na 

nadproudové ochrany. Teoretické poznatky k nadproudovým ochranám jsem později zužitkoval 

při samotném měření vypínacích charakteristik. Před samotným měřením pomocí katalogu 

firmy ABB jsem se seznámil s digitální ochranou, jejími vlastnostmi, funkcemi, práci na 

modulu, konkrétně s manuálem nastavováním jednotlivých přepínačů na modulu. Zkoumáním 

jsem se snažil o to, aby vykreslené grafy charakteristik byly přesně takové, jaké je požaduji a 

uloženy do hodnot mnou nastavenými. Při měření na ochraně jsem vyměřoval časově nezávislé 

a časově závislé vypínací charakteristiky. Nejdříve jsem měřil nezávislé charakteristiky pro 

proud a čas a pro každé jsem měřil několik hodnot. Při měření času byly hodnoty na stopkách 

větší než nastavené, což mohlo být způsobeno stářím stopek, ochrany, nebo také nepřesným 

odečítáním. Naměřené časy splňovaly toleranci dvou procent, které udával výrobce. Při měření 

proudu byly taktéž naměřeny o něco větší proudy, než byly nastaveny, ale i přesto se vešly do 

tolerance tří procent udávanými výrobcem. Výsledek měření je možno zhlédnout pro obě 

měření nezávislých charakteristik v Tab. 9, Tab. 10 a v grafech Graf. 1 a Graf. 2. V případě 

časově závislých charakteristik jsem měřil čtyři druhy, konkrétně charakteristiku normálně 

závislou, velmi závislou, extrémně závislou a dlouhodobě závislou. Před měřením jsem musel 

vypočíst časy pro zvolený proud podle daného vzorce, naměřené hodnoty jsem posléze 

porovnával s hodnotami vypočtenými. Naměřené časy při všech čtyřech měření byly větší než 

mnou vypočtené. Hodnoty splňovaly toleranci danou výrobcem, viz Tab. 7. Výsledky těchto 

měření lze vidět na Graf. 3 až Graf. 6 a Tab. 11 až Tab. 14. Z grafu je patrné, že vypínání 

menších proudů trvalo v delších časech, zatímco u proudů větších ochrana působila v kratších 

časech. Nejdelší vypnutí ochrany se ukázalo u dlouhodobé časové charakteristiky, nejkratší 

vypnutí ochrany bylo provedeno u normální časově závislé charakteristiky. 
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