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Anotace 
 

Cílem této diplomové práce je výpo et a nastavení elektrických ochran vývod  rozvád e 

6,6 kV.  

V úvodních ástech této práce je uvedena teorie ochran a rozbor zkratových proud . V další 

ásti práce je detailn  popsán VN rozvád , jeho ásti, vybavení a také popis ochran 

navržených pro chrán ní vývod  6,6 kV . 

V praktické ásti je popsána napájecí sí , rozvád íslo 1 a ochrany transformátor .  

Pro ov ení zkratových odolností a pro nastavení ochran byl vypo ítán minimální a maximální 

zkratový proud.  

V záv ru práce je popsáno nastavení ochran proti nadproudu, zemnímu spojení a proti 

podp tí. 

 

Klí ová slova 
 

Ochrany, zkratový proud, rozvád , vakuový vypína , nadproud, zemní spojení, podp tí 

 

Abstrakt  
 

Purpose of  this thesis  is calculation and set up electrical protection rele of 6,6 kV 

switchboard. At the beginning of this thesis is given theory about protection rele and short circuit 

currents. Onwards is in full details described HV switchboard, his parts,equipment, and also 

protection reles as well.   

In practical part of this thesis is the 6,6 kV network, switchboard number 1 and the 

transformator protections descibed. To confirm fault current withstand and for protection reles is 

calculated maximum and minimum short circuit fault current. At the end of this work is described how 

to set up the protection reles for overcurrent, eart-fault current and undervoltage.  
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Seznam použitých symbol  a zkratek 
 
 

In jmenovitý proud        ( A ) 

a absolutní chyba         ( - ) 

f   kmito et         ( Hz ) 

Z impedance         (  ) 

R odpor          (  ) 

ip  nárazový zkratový proud       ( A ) 

Ik ustálený zkratový proud       ( A ) 

Ik"  po áte ní soum rný rázový zkratový proud     ( A ) 

A  po áte ní hodnota stejnosm rné složky zkratového proudu   ( A ) 

I”AC proud st ídavé p echodné složky v programu SKM    ( kA ) 

IDC proud stejnosm rné p echodné složky v programu SKM    ( kA ) 

IP  maximální špi kový zkratový proud v programu SKM    ( kA ) 
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Úvod 
 
Zabezpe it bezporuchový provoz elektrické sít , jejíž rozpad m že mít za následek 

obrovské škody, vyžaduje vysoké nároky na rychlost a správné p sobení ochran zapojených do 
sít . Jejich úkolem je na základ  vstupních informací o jednotlivých veli inách chrán ného 
objektu rozlišit, zda se jedná o normální stav, nebo poruchu. V p ípad , že se jedná o poruchu, 
ochrana musí v co nejkratším ase poruchu odpojit, aby nedošlo k poškození sít . Proto je nutné 

novat nastavení ochran velkou pozornost. 
 
První ást této diplomové práce je zam ena na teorii ochran a také na teoretický rozbor 

výpo  zkratových proud , jako je elektricky vzdálený zkrat a elektricky blízký zkrat. 
 
V další ásti je podrobn  popsán VN rozvád  ABB UniGear ZS1 v etn  všech jeho 

oddíl , vybavení a elektrických charakteristik. Táto práce eší výpo et a nastavení ochran 
navržených pro chrán ní vývod  6,6 kV a proto je také nezbytné popsat tuto ochranu. Jedná se o 
ochranu REF 543, která je v této práci detailn  popsaná. 

 
Další ást se zabývá popisem napájecí sít  6,6 kV a také popisem rozvád e íslo jedna, 

ve kterém se nachází ochrany generátoru a transformátor . 
 
V další kapitole jsou provedeny výpo ty programem SKM Power Tool k vypo tení 

minimálního a maximálního zkratového proudu, které slouží pro ov ení zkratové odolnosti a 
pro nastavení ochran. 

 
Poslední kapitola se zabývá nastavením nadproudových ochran, podp ových ochran a 

ochran pro zemní spojení. 
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1. Teoretický rozbor ochran 
 
 

Ochrana je za ízení, které zajiš uje bezpe nost a spolehlivost ur ité ásti energetického 
systému. Ochrana sbírá informace, nej ast ji p es p ístrojové transformátory, o jednotlivých 
veli inách chrán ného objektu a z nich musí rozlišit, zda je chrán ný objekt v mezích 
normálního provozu, nebo zda je v poruše. V p ípad  poruchy musí dát povel k vypnutí (pop . 
k odbuzení apod.) v takové ase, který zabrání vzniku škody na chrán ném objektu. 
 
Chrán ný objekt  je ást energetické soustavy (generátory, transformátory, motory apod.), jejíž 
sou asný stav charakterizuje stavová veli ina (nap tí, proud, frekvence, teplota a další). 
 
Energetická soustava je množina vzájemn  propojených objekt . 
 
Stavová veli ina je fyzikální veli ina, která nám charakterizuje sou asné chování chrán ného 
objektu. Jako stavovou veli inu chápeme nap tí, proud, frekvenci, teplotu atd. 
 
Vzájemné propojení ochrany s chrán ným objektem je schematicky znázorn no na obr.1. 
 

 
Obr.1. Spolupráce chrán ného objektu s ochranou 
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1.1. Chrán ný objekt 
 
Chrán ný objekt je ást energetického systému. Jeho sou asný stav popisuje stavová veli ina. 
 
 
Stav objektu je dán souborem stavových veli in zapsaných ve tvaru vektoru. Chrán ný objekt 
lze též definovat jako za ízení p enášející v rámci svého okolí energii. Ochrana potom zajiš uje, 
aby objekt p i své funkci nep ekro il meze normálního provozu, jejíž p ekro ení by znamenalo 
poškození objektu. 
 
 
Vstup objektu je vektor veli in, kterými p sobí okolí na chrán ný objekt. 
 
 
Výstup objektu je vektor veli in, kterými chrán ný objekt p sobí na okolí. 
 
 
Ovládání objektu je soubor za ízení, kterými ochrana p sobí na chrán ný objekt za ú elem 
odstran ní poruchy. 
 
 
Porucha je stav objektu mimo meze normálního provozu. 
 
V energetických soustavách jsou zvláš  nebezpe né tyto poruchové stavy: 
 
Zkrat je spojení dvou nebo více fází mezi sebou v p ímo uzemn ných sítích a sítích 
s odporovým uzemn ním uzlu spojením jedné nebo více fází se zemí. Zp sobuje elektrické 
(isolátory), tepelné (vodi e) i mechanické poškození a taktéž p ispívá ke ztrát  stability 
elektriza ní soustavy. 
 

etížení je pr chod p íliš velké energie za ízením (u proudového p etížení je to proud 
evyšující jmenovitou hodnotu proudu daného za ízení). Zp sobuje p edevším tepelné 

poškození a zna  urychluje stárnutí izolace. 
 
Mezi další poruchové stavy pat í: nadp tí, podp tí, zemní spojení, nesoum rnost nap tí 
a proudu, zp tný tok výkonu, kývání synchronního stroje a další. 
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1.2. Ochrany 

1.2.1. D lení ochran 
 

 Ochrany lze d lit dle n kolika hledisek: 
 

a) dle typu chrán ného objektu na ochrany: 
 generátoru 
 motoru 
 transformátoru 
 ípojnic 
 vedení 
 speciální (trolejí, odporník , vypína  atd.) 

 
b) dle druhu poruchy: 

 zkratové 
 i p etížení 
 pod- a nad- p ové 
 pod- a nad- frekven ní 
 i zemním spojení 
 i zp tném toku výkonu 
 i ztrát  buzení 
 i nesoum rnosti 

 
c) dle funk ního principu: 

 proudové 
 nap ové 
 distan ní 
 rozdílové 
 srovnávací 
 wattové 
 jalové 
 frekven ní 
 i nesoum rnosti 

 
d) dle doby p sobení 

 mžikové   - p sobí ihned p i vzniku poruchy  
 asov  závislé - doba p sobení je dána funkcí stavové veli iny   

  na ase 
 asov  nezávislé  - doba p sobení je konstantní 
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e) dle konstrukce 
 elektromechanické   - jsou sestaveny z klasických elektrických relé 
 statické  -jsou sestaveny z polovodi ových sou ástek,  

  informace o velikosti  zpracované veli iny je  
  zobrazena spojit  

 digitální - informace o velikosti zpracované veli iny je 
  zobrazena pomocí logických jedni ek a nul 

 
f) dle funkce 

 základní - je hlavní a nejd ležit jší ur ena pro všechny  
  poruchy, které by mohly ohrozit chrán ný 
  objekt 

 záložní - nahrazuje funkci základní ochrany v p ípad   
  jejího selhání 

 
g) dle p ipojení k chrán nému objektu 

 primární - jsou p ipojeny p ímo tzn. bez použití 
  p ístrojových transformátor  

 sekundární - jsou p ipojeny p es p ístrojové  
  transformátory proudu i nap tí 
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1.2.2. Parametry ochran  

 
Do ochrany je p ivád n m ený výstup chrán ného objektu, z kterého ochrana odvozuje 

stav objektu. Protože jsou asto výstupními veli inami objekt  vysoké proudy a nap tí, p ipojují 
se ochrany k objekt m p es p ístrojové transformátory proudu a nap tí. Ty mají za úkol p evést 

ené nap tí i proud na hodnotu, kterou je ochrana schopna zpracovat. 
 

Vstup ochrany ( y(t) ) je vektor s m eným výstupem chrán ného objektu. 
 
Výstup ochrany ( v(t) ) je soubor veli in, kterými ochrana p sobí na chrán ný objekt. 
 
Parametr ochrany ( n ) je soubor konstant, kterými lze m nit algoritmus ochrany. 
 
Algoritmus ochrany definuje vztahy mezi vstupy a výstupy ochrany. 
 
Rovnice ochrany je algebraický zápis algoritmu ochrany ve tvaru : ( v(t) ) = F [ y(t) , n]. 
 
Charakteristika ochrany  je grafický zápis algoritmu ochrany. Tímto zápisem bývá nej ast ji 

ivka ve stavovém prostoru, která tento prostor d lí na ást Pz, což je množina stav  objektu 
(ochrana p i nich nep sobí). R zné typy ochran mají charakteristiky r zných tvar  a s r znými 
oblastmi zakázaných stav . 
 
Citlivost ochrany  je nastavená velikost m ené veli iny, p i které p sobí. 
 
Rozlišovací schopnost  je schopnost ochrany rozlišovat dva blízké stavy objekt , z nichž jeden 
je poruchový a druhý nikoliv. 
 

ídržný pom r  je podíl hodnoty stavové veli iny p i dob hu ochrany k hodnot  p i náb hu 
ochrany. 
 
Doba p sobení  ochrany (tp) je doba mezi vznikem poruchy a signálem na výstupu ochrany. 
 
Absolutní chyba ochrany je rozdíl m ené a na ízené stavové veli iny :  a = N – S . 
 
Relativní chyba je procento absolutní chyby vztažené na na ízenou hodnotu  
 
Spot eba ochrany  je p íkon pot ebný pro provoz ochrany. 
 

etížitelnost ochrany je maximální vstupní hodnota ochrany, která nezp sobí její 
poškození. [1] 
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2. Teoretický rozbor výpo tu zkratových proud  
 

U každého elektrického za ízení je t eba po ítat vedle b žných provozních stav  také 
s r znými poruchovými jevy, jako je nap . nedovolené p etížení, p ep tí nebo zkrat. Nelze jim 
zcela zabránit ani v p ípad , kdy za ízení spl uje odpovídající platné p edpisy a normy. Je tedy 
nutné zajistit p edn  vhodným ešením elektrického za ízení, aby p i poruchových jevech byly 
jejich možné následky minimalizovány a nebyly nebezpe né pro vlastní za ízení a jeho okolí. 
Jednou z vážných poruch je i zkrat. Zkratem se rozumí nežádoucí vodivé spojení mezi fázemi 
nebo spojení n které z fází se st edním vodi em, pop . zemí v uzemn né soustav , které musí 
být bezprost edn  po vzniku samo inn  odpojeno ochranou. 
 

 

2.1. Elektricky vzdálený zkrat  

 Obecný pr h zkratového proudu se skládají ze dvou hlavních složek – stejnosm rné, 
která se asem zmenšuje, a soum rné st ídavé složky, která kmitá okolo stejnosm rné složky 
a jejíž efektivní hodnota je v tomto p ípad  konstantní. Po áte ní velikost stejnosm rné složky 
záleží na okamžiku vzniku zkratu. Nejv tší hodnotu bude mít složka, vznikne-li zkrat 
v okamžiku, kdy nap tí prochází nulou. V tomto p ípad  dosáhne zkratový proud své nejv tší 
vrcholové hodnoty ip. [2] 

 Nás zajímá efektivní hodnota soum rné st ídavé složky a nárazový zkratový proud ip 

zkratového proudu po vzniku zkratu. Nejvyšší hodnota ip závisí na asové konstant  zanikající 
aperiodické složky a kmito tu f, tedy na pom ru R/X nebo X/R zkratové impedance Zk a 
s ur itou p ibližností lze p edpokládat, že je jí dosahováno tehdy, jestliže zkrat za íná 
v okamžiku, kdy nap tí prochází nulou. Proud ip též závisí na klesající soum rné st ídavé složce 
zkratového proudu (obrázek 2.1). 
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Obr.2.1. Elektricky vzdálený zkrat 
 

 
Ik  – ustálený zkratový proud (efektivní hodnota; d íve také Iku – „u“ jako „ustálený“), 
Ik"  – po áte ní soum rný rázový zkratový proud (nejv tší efektivní hodnota soum rné 

st ídavé složky zkratového proudu; pro elektricky vzdálený zkrat platí Ik" = Ik, tj. 
st ídavá složka má konstantní velikost; d íve také Iks – „s“ jako „soum rný“, 
v n kterých p ípadech také Iks 0,01 nebo Ik 0),ip – nárazový zkratový proud (nejv tší 
vrcholová hodnota zkratového proudu; d íve také Ikm – „m“ jako 
„maximální“,používal se také název dynamický proud), 

A  – po áte ní hodnota stejnosm rné složky zkratového proudu[3] 
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2.2. Elektricky blízký zkrat 
 

i elektricky blízkém zkratu, kdy nelze p ísp vky od synchronních a asynchronních 
stroj  zanedbat, není soum rná st ídavá složka zkratového proudu konstantní, ale zpo átku má 

tší velikost a následn  p echází v ustálenou hodnotu zkratového proudu. Pro stejnosm rnou 
složku, a tím i výsledný pr h zkratového proudu, platí totéž co pro elektricky vzdálený 
zkrat. [4] 

 

 
 

Obr.2.1. Elektricky blízký zkrat 
 
 

ip  – nárazový zkratový proud (nejv tší vrcholová hodnota zkratového proudu; d íve také Ikm - „m“ 
jako „maximální“, používal se také název dynamický proud) 

Ik  – ustálený zkratový proud (efektivní hodnota; d íve také Iku – „u“ jako „ustálený“), 
Ik"  – po áte ní soum rný rázový zkratový proud (nejv tší efektivní hodnota soum rné 

st ídavé složky zkratového proudu; pro elektricky vzdálený zkrat platí Ik" = Ik, tj. st ídavá 
složka má konstantní velikost; d íve také Iks – „s“ jako „soum rný“,v n kterých p ípadech také 
Iks0,01 nebo Ik0),ip – nárazový zkratový proud (nejv tší vrcholová hodnota zkratového proudu; 

íve také Ikm – „m“ jako „maximální“,používal se také název dynamický proud), 
A  – po áte ní hodnota stejnosm rné složky zkratového proudu  
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2.2.1. P edpoklady výpo tu 
 

Výpo et maximálních a minimálních zkratových proud  vychází z následujících 
zjednodušení: 

 

a) Po dobu trvání zkratového proudu se nem ní typ zkratu, tj. trojfázový zkrat z stává 
trojfázovým a zkrat mezi fází a zemí z stává po celou dobu zkratu zkratem mezi fází a zemí. 

b) Po dobu zkratu nedochází k žádné zm  v síti. 

c) Uvažují se impedance transformátor  pro p epína e odbo ek v základní poloze. To je 
ípustné, protože je zaveden korek ní sou initel pro impedance KT pro sí ové 

transformátory. 

d) Odpory oblouku se neuvažují. 

e) Všechny kapacity vedení a paralelní admitance a neto ivé statické zát že jsou zanedbány 
vyjma paralelních admitancí v neto ivé soustav . 

 
Výpo ty zajiš ují dostate nou p esnost výsledk , i když tyto p edpoklady 

pro uvažované elektrické soustavy neodpovídají zcela p esn  dané skute nosti 
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2.3. Maximální zkratové proudy 
 

i výpo tu maximálních zkratových proud  je nutné zvolit následující podmínky: 

- pro výpo et maximálních zkratových proud  se musí použít nap ový sou initel cmax podle 
tabulky 1, pokud není p íslušná národní norma; 

- vybrat konfiguraci soustavy a maximální p ísp vky z elektráren a sí ových napáje  tak, aby 
vedly k maximální hodnot  zkratového proudu v míst  zkratu nebo pro p ijaté d lení sít  
pro omezení zkratového proudu; 

- pokud je použita ekvivalentní impedance ZQ jako reprezentující vn jší sít , musí se použít 
minimální ekvivalentní zkratová impedance, která odpovídá maximálnímu p ísp vku 
zkratových proud  od sí ových napáje ; 

- uvažují se rezistence RL vedení (venkovních vedení a kabel ) p i teplot  20 °C. 
 
 
 

2.4. Minimální zkratové proudy 

 
i výpo tu minimálních zkratových proud  je nutné zvolit následující podmínky: 

- pro výpo et minimálních zkratových proud  se musí použít nap ový sou initel cmin 
 podle tabulky 1; 

- vybrat konfiguraci soustavy a minimální p ísp vky z elektráren a sí ových napáje  tak, aby 
vedly k minimální hodnot  zkratového proudu v míst  zkratu; 

- motory musí být zanedbány; 

- rezistance RL vedení (venkovních vedení a kabel , vodi  a st edních vodi ) se musí 
uvažovat p i nejvyšší teplot : 

 

RL = [ 1 + a ( 6 > e-20 °C) ].RL20 (3) 

 

kde 
Rl20 Je rezistance p i teplot  20 °C; 

a sou initel rovný 0,004/K, platný s dostate nou p esností pro praktické ú ely 

pro m , hliník a slitinu hliníku 
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3. VN rozvad e ABB UniGear ZS1  
 
Jedná se o typov  odzkoušený, t ífázový, odolný proti vnit ním obloukovým zkrat m, 

vzduchem izolovaný rozvád  s kovovou konstrukcí (t ída LSC2B dle normy IEC 62271-200), 
vhodný pro vnit ní aplikace na úrovních 12, resp. 17,5 kV a 24 kV. 
 

 
 

Obr. 3.1. Rozvád  Unigear ZS1 
 
 

 
Rozvád ové sk ín  jsou navržené jako panely s jedním systémem p ípojnic 

v jednoúrov ovém, nebo dvouúrov ovém uspo ádání. Jednou z variant je také varianta 
s dvojitým systémem p ípojnic se dv ma motory pohán nými odpojova i a jedním spole ným 

ístrojem ve výsuvném provedení (obvykle vypína ), vše v samostatných, kovov  odd lených 
prostorech. 
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Rozvád  s jedním systémem p ípojnic v jednoúrov ovém uspo ádání je na obr. 3.2. 
Skládá se z p ípojnice, odpína e, zemni e, p ístrojových transformátor  a vývodu.  

 

 
Obr. 3.2. 

Každá rozvád ová sk  s jedním systémem p ípojnic ve dvouúrov ovém uspo ádání, 
které je na obrázku obr. 3.3.,  se skládá ze dvou nezávislých nad sebou umíst ných jednotek a je 
funk  stejná dv ma jednotkám v jedné úrovni umíst ných vedle sebe. Díky tomu, že je 
k dispozici velký po et jednotek, m že být rozvád  vhodn  konfigurován. 

 

 
Obr. 3.3. 
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Rozvád  UniGear ve dvouúrov ovém uspo ádání vyniká p edevším ú inným využitím 
prostoru. Veškerá uspo ádání dovolují zna né snížení zastav ného prostoru zvlášt  s ohledem 
na ší ku rozvád e. 

 
Celkový jmenovitý proud p ípojnicového systému je dán sou tem proud  dvou horních 

a spodních polovi ních p ípojnic. Jednotky dvouúrov ového uspo ádání mohou být p ipojeny 
ímo na jednotky jednoúrov ového uspo ádání s možností rozší ení na obou koncích 

rozvád e. Rozvád  vyžaduje p ístup ze zadní strany pro postupy instalace a údržby, zatímco 
jsou veškeré manipulace ovládání provád ny s p ední strany.  

 
Rozvád  UniGear ve dvouúrov ovém uspo ádání se m že použít ve dvou typických 

konfiguracích: 
 

• Kompletn  ve dvouúrov ovém uspo ádání 
• Složené jednoúrov ové a dvouúrov ové uspo ádání. 
 
 
 Na obrázku obr. 3.4. je schéma s dvojitým systémem p ípojnic, kde je sb rnice A 
a sb rnice B, liniové odpojova e BB1 a BB2, odpína e CB, zemni  a m ící transformátory 
proudu a nap tí. 

 
Obr. 3.4. 
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3.1 Charakteristika 
 

  Rozvád  UniGear ZS1 se vyrábí v následujících nap ových hladinách a 
s následujícími elektrickými parametry: 
 

 Jmenovité nap tí     7.2, 12, 17.5, 25 kV 
 Jm. krátkodobé výdržné st ídavé U (1 min)  20, 28, 38, 50 kV 
 Jm. výdržné nap tí p i atmosférickém impulsu  60, 75, 95, 125 kV 
 Jm. krátkodobý výdržný proud (3 s)   25, 40, 50 kA 
 Jmenovitý dynamický proud    63, 100, 125 kA 
 Jmenovitý kmito et     50, 60 Hz 

 
 

Stupe  krytí rozvád  vyhovuje norm SN EN 60529 (IEC 60529). Rozvád e 
UniGear jsou oby ejn  dodávány s tímto standardním stupn m krytí: 

 
• IP 4X na externím krytí 
• IP 2X uvnit  jednotek. 
 

Externí krytí m že být dodáno s r zným stupn m krytí do maximáln  IP53. Elektrické 
charakteristiky rozvád e se mohou lišit pro jiné pracovní podmínky než podmínky popsané 
a pro vyšší stupe  krytí než standardní. 
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3.2. Konstrukce panelu a za ízení 
 

Každá jednotka se skládá ze t í silových oddíl : p ístroje (A), p ípojnic (B) a p ívodu (C). 
Uzavírání dve í je provedeno dv ma zp soby – šrouby, nebo centrální rukojetí. Každá jednotka 
je vybavena s pomocným oddílem (D), kde jsou uloženy veškeré nízkonap ové p ístroje 
a kabeláž. Rozvád  odolný proti vnit ním obloukovým zkrat m je oby ejn  vybaven kanálem 
(E) pro odvedení plyn  vytvá ených obloukem. Všechny jednotky jsou p ístupné z p ední strany 
a údržba a provozní manipulace mohou být proto také provád ny p i montáži rozvád e 
ke st . Oddíly jsou odd leny kovovými p epážkami. [5] 

 
Obr. 3.4.:  Konstrukce rozvad e UniGear 
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3.2.1.  Oddíl vypína e (A) 
 
Oddíl vypína e obsahuje veškeré nutné vybavení pro vzájemný provoz výsuvné ásti 

a sk ín  rozvád e. Do oddílu vypína e se zasouvají pomocí zásuvných ližin vypína e tipu 
VD4, HD4, SF6 a V7. V horní ásti je oddíl je vybaven pojistnými klapkami pro odleh ení 
tlaku. Tyto pojistné klapky se otev ou p i p etlaku v p ípad  vnit ního obloukového zkratu. 

 
 
 

3.2.2.  Oddíl p ípojnic (B) 
 
Oddíl p ípojnic obsahuje hlavní p ípojnicový systém p ipojený k horním pevným 

odpojovacím kontakt m. Hlavní p ípojnice jsou vyrobeny z elektrolytické m di. Do 2500 A je 
systém vytvo en plochými p ípojnicemi a pro proudy mezi 3150 A a 4000 A je použit speciální 

ný profil. Podél celé délky rozvád e je jeden p ípojnicový oddíl a ten m že být vybaven 
epážkami pro rozd lení každé jednotky na oddíly. 

 
Oddíl p ívodu obsahuje systém odbo ky pro p ipojení silových kabel  na pevné spodní 

odpojovací kontakty p ístroje. P ipojení odbo ky jsou vyrobena z elektrolytické m di. Jsou 
vytvo ena s plochými p ípojnicemi pro celý rozsah proud  a jsou oby ejn  krytá izola ním 
materiálem. 

 

3.2.3.  Kabelový oddíl (C) 
 
Kabelový oddíl je osazen m ícími transformátory proudu a nap tí, pr vlekovým 

transformátorem, uzem ova i EK6 a hlavní uzem ovací p ípojnicí, která probíhá podéln  
es všechny pole rozvád e a je vyrobena z elektrolytické m di. Každý oddíl p ívodu a vývodu 
že být vybaven uzem ova em pro uzemn ní kabelu. Uzem ova  má zkratovou zapínací 

schopnost. P ístroj se ovládá z p ední strany rozvád e bu  ru ním, nebo motorovým 
ovládáním. Polohu uzem ova e je možno sledovat na p ední stran  rozvád e pomocí 
ukazatele. 
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3.2.4.  Nízkonap ový oddíl (D) 
  

Tento oddíl slouží pro p ipojení nízkonap ových p ístroj , jako jsou jisti e a relé. Dále 
je vybaven svorkovnicí pro externí p ipojení nízkonap ových p ístroj  pro ovládání spínání  
a signalizaci. Dále se v oddílu nachází ochrany, jež jsou v dnešní dob  v digitální, a tudíž mají 
vyvedený displej na dve e nízkonap ového oddílu. Zde mohou být také ovládací nebo m ící 

ístroje, jako nap íklad spína e, p epína e a ru kové m icí p ístroje, nebo nap ové indikátory 
atd. 
 

3.2.5.  Kanál pro odvedení plyn  (E) 
 
Kanál pro výfuk plynu je umíst n nad rozvád em a probíhá po jeho celé délce. Každý 

výkonový oddíl je vybaven klapkou na své horní ásti. Tato klapka se otevírá p sobením tlaku, 
který vzniká p i poruše a následném vzniku oblouku, a umož uje únik plynu do kanálu. N které 
instalace, jako nap . na lodích, nedovolují odvedení plyn  mimo rozvad ovou místnost, proto 
byla realizována pro zajišt ní bezpe nosti obsluhy a v souladu s normami jednoú elová ešení, 
jako nap . expanzní komory, absorp ní filtry a podélné odvád cí komíny. 
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3.4. UniGear ZS1 pro lodní pr mysl 
 

Lodní pr mysl je specifický svými požadavky na v tšinu elektrických za ízení (musí 
spl ovat nejen IEC ale i klasifikaci dle DNV),  a proto i VN rozvád  se odlišuje od rozvád e 
pro pozemní aplikace.  

 
V p ípad  UniGearu ZS1 se jedná o: 
 

 tší hloubka pole - hloubka pole pro námo ní pr mysl je 1545 mm, kdežto 
u pozemních aplikací je to 1340 mm.  
 

 Rozvád  je celý p iva en nebo p išroubován na ocelovém rámu, který zajiš uje 
dostate nou odolnost rozvád e p i náklonech lodi. 
 

 Antivibra ní bloky - antivibra ní podložka je umíst na mezi rozvád em 
a rámem. Antivibra ní bloky jsou také použity v oddílu vypína e, kde je umíst n 
vysokonap ový spínací p ístroj. Tyto podložky zabra ují p enosu vibrací 
na citlivé p ístroje. 
 

 Krytí - pro lodní pr mysl se vyžaduje krytí IP42. Rozvád  se proto vybavuje 
šikmou st íškou. 
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3.5. Vybavení rozvad e 

3.5.1.  Vakuový vypína  VD4 
 
Jedná se o vakuový vypína , který se používá p i distribuci elektrické energie, 

pro ovládání a jišt ni kabel , venkovních vedení, transformátorových a distribu ních rozvoden, 
motor , transformátor , generátor  a kondenzátorových baterií. 
 

 
 
Vakuový vypína  VD4  má následující parametry:   
 

 Jmenovité nap tí   12, 17.5, 25, 36 kV 
 Izola ní plyny    N2 
 Jmenovité výdržné nap tí  75, 95, 125, 170 kV 
 Jmenovitý proud   1250, 2000, 2500 A 
 Jmenovitý kmito et   50, 60 Hz 
 Doba zapínání    65 – 95 ms 
 Doba vypínání    45 – 75 ms 
 Doba oblouku    < 15 ms 
 Celková vypínací doba   45 – 90 ms 

 

 

Zhášedla vypína  VD4 pro vysoké nap tí využívají vakuum pro zhášení elektrického 
oblouku a jako izola ního média. Vypínání proudu nastává bez utržení proudu a bez vytvá ení 

ep tí. Nedochází k jevu op tovného zapálení po vypnutí a obnovení dielektrických vlastností 
po vypnutí nastává velmi rychle. Vypína e VD4 je možno použit v obloukových pecích, 
venkovních vedeních s astým op tným zapínáním, rychle p epínajících systémech a ve velmi 
zne išt ných za ízeních. 
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Vypína e VD4 pro vysoké nap tí používají vakuová zhášedla zalévaná v pólech 
z prysky ice. Zalití zhášedel do prysky ice obzvlášt  zvyšuje odolnost pól  vypína e a chrání 
zhášedlo p ed rázy, usazováním prachu a vlhkosti. 

 
Konstrukce vakuového zhášedla je relativn  jednoduchá. Vn jší pouzdro sestává 

z keramického izolátoru uzav eného na koncích kryty z nerezové oceli. Srdce zhášedla se skládá 
z hlavních kontakt . Použití vícevrstvé struktury a vhodných materiál  (slitina chrómu a m di, 

 ocel) zaru uje vysoké výkony za všech provozních a poruchových podmínek, velkou 
mechanickou životnost a vynikající elektrickou a tepelnou vodivost. i odpojení kontakt  
se vytvá í elektrický oblouk, který se p evážn  skládá z roztavených a odpa ených materiál  
kontakt . Elektrický oblouk je udržován externí energií do pr chodu proudu nulou. Kontrola 
úrovn  vakua není nutná, protože póly vypína e jsou hermeticky uzav ené tlakové systémy 
na dobu životnosti a nevyžadují údržbu. 

 
Vypína  VD4 je vybaven pohonem s mechanickým nast ádáním energie. Má 

automatické vybavení, a proto umož uje vypínání a zapínání nezávisle na obsluze. Pružinový 
systém pohonu se m že nast ádat ru  nebo p evodovým motorem.  
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3.5.2.  Vypína  HD4  

 
Vypína e VN HD4 používají plyn fluorid sírový pro zhášení elektrického oblouku 

a jako izola ní médium. Vypína e HD4 se používají v silnoproudém rozvodu pro ovládání 
a jišt ní vedení, transformátorových stanic, rozvoden, motor , transformátor , 
kondenzátorových baterií atd. 

 

 
 

Vypína  HD4 má následující parametry: 
 

 Jmenovité nap tí   12, 17.5, 25,36  kV 
 Izola ní plyny    SF6 
 Jmenovité výdržné nap tí  28, 38, 50 kV 
 Jmenovitý proud   630, 1250. 1600, 2000, 2500, 3150, 3600 A 
 Jmenovitý kmito et   50, 60 Hz 
 Doba zapínání    80 ms 
 Doba vypínání    45  ms 
 Doba oblouku    10 - 15 ms 
 Celková vypínací doba   55 – 60 ms 

 
 

Díky vynikajícím vlastnostem plynu SF6 probíhá vypínání bez utržení proudu a 
bez vzniku p ep tí. Nedochází k jevu op tného zapálení po vypnutí a obnovení dielektrických 
vlastností po vypnutí nastává velmi rychle. Je možno je zvlášt  doporu it pro použití 
u kondenzátorových baterií, kompenza ních reaktancí, olejových transformátor  a v instalacích, 
kde jsou instalovány komponenty, které jsou zvlášt  citlivé na dielektrická a dynamická 
namáhání. 
 

Póly vypína e HD4 používají vypínací systém automatického ofukování kombinující 
kompresní techniku a techniku vlastního ofukování do jednoho ešení. Systém automatického 
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ofukování je vysoce inova ní technika v oblasti plynových vypína  p vodn  používaná 
pro p ístroje velmi vysokého nap tí. Kombinace kompresní techniky a techniky vlastního 
ofukování umož uje dosažení nejlepších provozních vlastností p i všech hodnotách proudu. 
Ob  techniky jsou vždy k dispozici, ale zatímco první pracuje optimáln  p i spínání malých 
proud , druhá p sobí ú inn  b hem zhášení vyšších hodnot proudu. Technika automatického 
ofukování umož uje použití menších množství plynu, než množství požadovaná u vypína  
založených na jiných technikách. Ze stejného d vodu je také zna  snížen tlak plynu. Technika 
automatického ofukování zaru uje izola ní výdržné nap tí a vypínací schopnost do 30 % 
jmenovité hodnoty i p i nulovém relativním tlaku. Celá ada vypína  HD4 používá stejný tlak 
plynu pro všechny jmenovité nap ové úrovn  (12-17,5-25 kV). Kontrola úrovn  tlaku plynu 
SF6 není nutná, protože póly vypína e jsou hermeticky uzav ené tlakové systémy na dobu 
životnosti a nevyžadují údržbu.  
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3.5.3. Styka  V7 
 
Tyto styka e se používají pro jmenovitá nap tí do 7,2 kV a tepelné jmenovité proudy 

do 400 A. P evážn  se zapojují se do provozu s velkým po tem spínacích cykl . 
 
 

 
 

Vypína  V7  má následující parametry: 
 

 Jmenovité nap tí     7,2  kV 
 Jmenovitý pracovní proud    400 A 
 Jmenovitá vypínací schopnost    4000 A 
 Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (1 s)  4000 A 
 Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (30 s)  2500 A 
 Jmenovitý kmito et     50 – 60 Hz 
 Doba zapínání      60 - 80 ms 
 Doba vypínání      15 - 20 ms 

 
i vybavení vhodnými pojistkami se mohou použít pro zkratový vypínací výkon sít  

do 1000 MVA. 
 
Hlavní kontakty stýka e p sobí uvnit  keramických zhášedel, kde je velmi vysoká 

hodnota vakua (13 x 10-5 Pa). P i vypínání se rychle rozpojí pevné a pohyblivé kontakty 
ve všech zhášedlech  stýka e. P eh átí kontaktu vznikající p i jejich rozpojení zp sobuje vznik 
kovových par, které umož ují udržení elektrického oblouku až do prvního pr chodu nulou 
proudu. Ochlazení kovových par umož uje obnovení vysoké dielektrické pevnosti mezi 
kontakty p i pr chodu proudu nulou, takže rozpojená dráha má schopnost snést vysoké hodnoty 
zotaveného nap tí.  
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3.5.4.  Vypína  VM1 
 
Tyto vypína e jsou navrženy pro vnit ní instalaci v rozvád ích se vzduchovou izolací 

s vysokou etností spínání a nebo v sítích, ve kterých se musí po ítat s vypnutím velkého po tu 
zkratových proud . 

 

 
 

Vypína  VM1 má následující parametry: 
 

 Jmenovité nap tí     12, 17, 24 kV 
 Jmenovité výdržné nap tí (1 min)   28 kV 
 Jmenovitý  proud     630, 1250, 1600, 2000, 2500 A 
 Jmenovitý kmito et     50 – 60 Hz 
 Doba zapínání      50 – 60 ms 
 Doba vypínání      35 - 45 ms 
 Doba ho ení oblouku     10 – 15 ms 
 Celková vypínací doba     45 – 60 ms 

 

 
Tyto vypína e jsou navrženy pro vnit ní instalaci v rozvad ích se vzduchovou izolací 

s vysokou etností spínání a nebo v sítích, ve kterých se musí po ítat s vypnutím velkého po tu 
zkratových proud . Pohon vypína e je magnetický a jeho pohonné za ízení p sobí na póly 
vypína e pomocí speciálního pohybového ústrojí. 
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4. Popis ochran navržených pro chrán ní vývodu 6,6 kV 
 
 

4.1. Terminály REF 54x 
 

Terminály vývodového pole REF 54x jsou ur eny k chrán ní, ovládání, m ení, 
monitorování a ke kontrole vývod  v sítích vysokého nap tí. Tyto terminály lze použít 
pro r zné typy rozvoden, které jsou vybaveny jednoduchou i dvojitou p ípojnicí. Terminály je 
možné použít i pro zdvojené systémy. 
 

Zvýšená výkonnost terminálu je dosažena využitím p edností architektury 
multiprocesorové techniky. íslicové zpracování signál  kombinované s výkonnou centrální 
procesorovou jednotkou (CPU) a distribuované zpracování vstupn /výstupních (I/O) signál  
umož uje realizovat paralelní operace a zlepšuje asy odezvy systému i jeho p ednost. Ovládání 
HMI a LCD displej s r znými možnostmi zobrazení zajiš ují u terminálu vývodového pole REF 
54_ bezpe ný a jednoduchý zp sob místního ovládání. Systém HMI1 (Human Machine 
Interface) poskytuje uživateli instrukce, jakým zp sobem v dané situaci postupovat. 
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4.1.1.  Funkce terminálu vývodového pole 
 

Funkce terminálu vývodového pole REF 54_ jsou rozd leny do následujících kategorií: 
 

• Ochranné funkce 
• icí funkce 
• Funkce m ení kvality energie 
• ídicí/ovládací funkce 
• Funkce monitorující provozní podmínky 
• Komunika ní funkce 
• Univerzální funkce 
• Standardní funkce 
 

 

4.1.1.1. Ochranné funkce 
 

Ochranné funkce jsou jedn mi z nejd ležit jších funkcí terminálu vývodového pole 
REF 54_. Bloky ochranných funkcí (nap . NOC3Low) jsou navzájem nezávislé a každý blok 
má vlastní sady nastavených hodnot a záznam dat nap íklad nesm rová nadproudová ochrana 
má t i stupn  NOC3Low, NOC3High a NOC3Inst a každý stupe  m že být nezávislou 
ochrannou funkcí. 

 
Proudové ochranné funkce je možné použít jak s Rogowského cívkami, tak s b žnými 

transformátory proudu. Obdobn  je možné použít nap ové ochranné funkce bu  s nap ovými 
li i, nebo s b žnými transformátory nap tí. 

 

4.1.1.2. ídicí/ovládací funkce 
 

ídicí/ovládací funkce jsou použity pro indikaci stav  spínacích prvk , tj. vypína  
i odpojova , a pro p enos vypínacích i zapínacích povel  na ovladatelné spínací prvky 
v rozvodn . Krom  t chto ovládacích funkcí existují dopl kové funkce ur ené pro ovládací 
logiky, jako nap íklad funkce p epína e On/Off (Zapnout/Vypnout), výstrahy na funk ním 
schématu (MIMIC), ovládání LED diody, zobrazení íslicových dat na funk ním schématu a 
logika volby pozice ovládaní. 
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Ovládací funkce jsou konfigurovány prost ednictvím nástroje pro konfiguraci (Relay 
Configuration Tool) a tyto funkce je možné propojovat se stavovými indikátory, které jsou 
sou ástí konfigurovaného funk ního schématu zobrazeného na displeji jednotky HMI. Stavové 
indikátory jsou použity pro indikaci stav  spínacích prvk  na funk ním schématu a pro jejich 
místní ovládání. 

 

4.1.1.3. Standardní funkce 
 

Standardní funkce jsou použity pro r zné logiky, jako jsou nap íklad logiky 
blokovacích podmínek, alarm  a ovládacích sekvencí. Použití logických funkcí není limitováno 
a tyto funkce lze propojit jak navzájem, tak i s ochrannými, m icími a ovládacími funkcemi, 
s funkcemi monitorujícími provozní podmínky a s ostatními univerzálními funkcemi. 
Nástrojem pro konfiguraci terminálu (Relay Configuration Tool) je také možné ke standardním 
funkcím p ipojit binární vstupy a výstupy i vstupy a výstupy LON.[6] 
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4.1.2.  Charakteristické vlastnosti 
 

• Terminál vývodového pole ur ený k chrán ní, ovládání, m ení a monitorování vývod  v sítích 
vysokého nap tí. 

• ení nap tí a proud  je uskute no prost ednictvím b žných m icích transformátor , nebo 
prost ednictvím proudových senzor  a nap ových d li . 

• Pevn  instalované ovládací rozhraní HMI (Human-Machine-Interface) vybavené velkým 
grafickým displejem nebo externí zobrazovací modul ur ený proflexibilní ešení instalací 
rozvoden. 

• K dispozici jsou ochranné funkce jako nap íklad nesm rové i sm rové nadproudové a zemní 
ochrany, funkce vyhodnocení nulové složky nap tí, p ep ová i podp ová ochrana, ochrana 
proti tepelnému  p etížení,  ochrana  p i  selhání vypína e (CBFP) a funkce automatického 
op tného zapnutí. 

• ídicí funkce v etn  místního i dálkového ovládání spínacích prvk  spole  s funkcí kontroly 
synchronního stavu (Synchrocheck), stavová indikace objekt  a blokovací podmínky na úrovni 
vývodového pole i rozvodny. 

• ení fázových proud , sdruženého i fázového nap tí, nulového proudu a nulové složky 
nap tí, frekvence, ú iníku, inného  i jalového výkonu a elektrické energie. 

• Zdokonalené funkce m ení kvality energie. Funkce umož ují m it celkové harmonické 
zkreslení jak u proud , tak i u nap tí (THD – total harmonic distortion) a m it i krátkodobé 
zm ny nap tí,  jako  jsou   nap íklad   kontroly vypínacího obvodu a interní funkce samo inné 
kontroly stavu terminálu vývodového pole. asová synchronizace prost ednictvím binárního 
vstupu. Synchroniza ní impulsy p ijímané jednou za sekundu nebo jednou za minutu. 

• poklesy, nár sty a krátké výpadky nap tí. 

• Monitorování provozních podmínek v etn  monitorování stavu vypína e, funkce kontroly 
vypínacího obvodu a interní funkce samo inné kontroly stavu terminálu vývodového pole. 

asová synchronizace prost ednictvím binárního vstupu. Synchroniza ní impulsy p ijímané 
jednou za sekundu nebo jednou za minutu. 

• Lokátor poruchy ur ený pro zkraty ve všech typech sítí a pro zemní poruchy v ú inn  
uzemn ných sítích, v odporov  uzemn ných sítích i v nízkoimpedan  uzemn ných sítích. 
Dopl kové funkce etn  funkce kontroly synchronního Stavu (Synchrocheck), frekven ní 
ochrany, ochrany kondenzátorové baterie a regulace ú iníku. 

• RTD/analogový modul pro teplotní m ení, proudová a nap ová m ení a s mA výstupy. 

• Komunikace prost ednictvím t í komunika ních rozhraní: Jedno rozhraní pro místní komunikaci 
s PC a dv  rozhraní pro sou asn  probíhající komunikaci na zdvojeném portu. Jedná se 
nap íklad o komunikaci s ídicím systémem rozvodny a o komunikaci s monitorovacím 
systémem rozvodny. 
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4.1.2.  Aplikace 
 

Terminály vývodového pole REF 541, REF 543 a REF 545 jsou ur eny k chrán ní, 
ovládání, m ení, monitorování a k monitorování vývod  v sítích vysokého nap tí. Tyto 
terminály lze použít pro r zné typy rozvoden, které jsou vybaveny jednoduchou i dvojitou 

ípojnicí. Terminály je možné použít i pro zdvojené systémy. Ochranné funkce jsou vhodné 
pro r zné typy sítí, jako nap íklad pro sít  s izolovanou neutrálou, sít  rezonan  uzemn né 
i sít áste  uzemn né.  

 

Jednou z aplika ních oblastí jsou také systémy chrán ní s funkcemi, které lze aplikovat 
v širokém a r zném rozsahu. Jedná se nap íklad o frekven ní a nap ové ochrany, ochrany 
motor , ochrany proti tepelnému p etížení chrán ných objekt , ochrany kondenzátorových 
baterií a funkce kontroly synchronního i nap ového stavu (Synchrocheck/ /Voltagecheck). 

 

Krom  ochranných, m icích a ídicích/ovládacích a provozní podmínky monitorujících 
funkcí jsou terminály vývodových polí vybaveny také velkým množstvím PLC funkcí, které 
umož ují vytvá et automatiza ní, sekven ní a logické funkce pot ebné pro automatizaci 
rozvoden. Tyto funkce je možné integrovat do jednoho terminálu. 

 

Datové komunika ní vybavení terminálu umož uje komunikaci prost ednictvím 
následujících sb rnic a protokol : Sb rnice SPA, LON, IEC 60870-5-103, IEC 61850, Profibus-
DPV1, DNP 3.0 nebo Modbus, které jsou použity pro komunikaci se za ízením na vyšší úrovni 
ovládání. Navíc komunikace LON spolu s funkcemi PLC minimalizuje pot ebu propojení vodi i 
mezi jednotlivými terminály.[4] 
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5.  Popis napájecí sít  6,6 kV 
 
Diplomová práce se zabývá výpo tem a nastavení ochran vybraných polí VN rozvád e 

na lodi s pracovním názvem  STX BN6001, což je 200 metr  dlouhé plavidlo pokládající 
podmo ské kabely a potrubí. Lo  je vyráb ná v lod nici STX Heavy Industries v Koreji. 

 
Nap ová hladina hlavního distribu ního systému je 6,6 kV, 60 Hz a distribu ní systém 

tvo í 3 hlavní MV rozvád e ozna ené VN rozv. .1, VN rozv. .2, VN rozv. .3. Tyto 
rozvád e jsou odd lené vodot snými p epážkami v souladu s DNV klasifikací DYNPOS – 
AUTRO.  

 
Vysokonap ový systém se skládá ze t í hlavních (6,6 kV)  a jednoho p epínacího (6,6 

kV) rozvád e UniGear, dvou transformátor  (6,6/0,45 kV)  pro hlavní pohony, dvou 
transformátor  (6,6/0,45 kV)  pro sm rové pohony a 5 distribu ních transformátor  (6,6/0,45 
kV). Všechny tyto transformátory napájí celkem šest generátor  (6,6kV) o výkonu 4150 kW. 

 
V systému, který je na obr. 5.1. je zapojen i p epína ový rozvád  umíst ný 

v rozvád ové místnosti spolu s VN rozv. .2. P epína ový rozvád  slouží k napájení jednoho 
ze sm rových pohon  ze dvou hlavních rozvád .  

 
Sí  vysokého nap tí je typu IT s vysokoohmickým uzemn ním uzlu sít . Toto uzemn ní 

není provedeno v uzlu generátoru, ale v uzlu primární strany zemnícího transformátoru. 
Sekundární strana je zapojení otev ený trojúhelník s p ipojeným zemnícím odporem. Takto 
uzemn na sí  se chová stejn  jako sí  s rezistorem v uzlu generátoru. Všechny hlavní rozvád e 
mají sv j zemnící systém. P emž zemnící systém rozvád  má tak velkou odporovou 
složkou, že v p ípad  poruchy zemnícího systému jednoho z nich, dodá druhý rozvád  
dostate  velkou odporovou složku pro oba rozvád e. 

 
V diplomové práci bude ešeno nastavení ochran vývod  distribu ních transformátor  

TD1 (1500 kVA), PL1 (4000 kVA) a pomocného sm rového pohonu T4 (3500 kVA). Všechny 
tyto transformátory jsou napájeny z rozvodny VN .1. 
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Obr. 5.1.: Schéma sít  
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5.1. Popis VN rozvád e .1  
 

Rozvád .1 napájí distribu ní transformátor TD1 1500 kVA, který je jako jediný 
vzduchem chlazený. Dále se v rozvád i nachází dva nízkonap ové transformátory PL1 4000 
kVA a PL2 4000 kVA, které slouží pro napájení odb  spojených s procesem pokládky kabel . 
Transformátory T4 3500 kVA  a T5 3500 kVA napájí sm rové pohony o výkonu 3000 kW.  

 
Rozvád .1  je napájen dv ma generátory 6,6 kV 60 Hz o výkonu 4150 kW . 

Generátory jsou vodou chlazené s nuceným chlazením jednoho z ložisek na stran  pohán né 
diesel agregátem. Pole generátoru dále obsahuj t ífázový vypína  HD4, t ífázový uzem ova  
EK6. Proudové transformátory s p evodem 550/1/5A a nap ové transformátory 
s p evodem  6600V / 3 : 110V / 3. 

 
 Výkon     5188 kVA 
 Jmenovité nap tí   6,6  kV 
 Jmenovitý proud   454 A 
 Frekvence    60 Hz 
 iník     0,8 

 
 
Transformátor TD1 je vzduchem chlazený. Transformátor má krytí IP44. Pole  

transformátoru TD1 obsahuje t ífázový vypína   HD4/P a t ífázový uzem ova  EK6. Dále také 
obsahuje proudové transformátory s p evodem 170/1A. 
 

 Výkon     1500 kVA 
 Jmenovité nap tí   6,6  kV 
 Nap tí sekundáru   0,45 kV 
 Frekvence    60 Hz 
 Hodinový úhel    Dyn11 
 Procentní nap tí nakrátko  6 % 
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Transformátory pro sm rové pohony T4 a T5, které jsou vodou chlazené. V poli t chto 
transformátor  se nachází vypína e HD4, zemni  EK6 a proudové transformátory s p evodem  
400/1A. 

  
 Výkon     3500 kVA 
 Jmenovité nap tí   6,6  kV 
 Nap tí sekundáru   0,725 kV 
 Jmenovitý proud   400/630, 800, 1250 
 Hodinový úhel    D(- 7,5o )yn11d0 a D(+ 7,5o )yn11d0 
 Procentní nap tí nakrátko  8 % 

 
 
 

Nízkonap ové transformátory PL1 a PL2 vodou chlazené. V poli t chto transformátor  
se nachází vypína e HD4, zemni  EK6 a proudové transformátory s p evodem  400/1A. [7] 
 

 Výkon     4000 kVA 
 Jmenovité nap tí   6,6  kV 
 Nap tí sekundáru   0,45 kV 
 Jmenovitý proud   400/630, 800, 1250 
 Hodinový úhel    Dyn11 
 Procentní nap tí nakrátko  7 % 
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Na obr. 5.2. je zobrazeno schéma rozvád e .1., kde se nachází dva generátory, dva 
transformátory T4 a T5 3500 kVA  pro sm rové pohony, jeden distribu ní transformátor TD1 
1500 kVA a dva nízkonap ové transformátory PL1 4000 kVA a PL2 4000 kVA. 

 
 

 
Obr. 5.2. Schéma rozvád e .1 
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Rozvád íslo jedna se skládá celkem z 10 polí A1 až A10, které jsou vypsány 
v tabulce . 5.1. Jmenovitý proud polí je 1250 A, krom  pole m ení a pole zemnícího 
transformátoru, které má  jmenovitý proud 630 A. Elektrické schéma všech polí rozvád e íslo 
jedna je v p íloze. 

 
 

Ozn. 
pole Název pole vypína  zemni  

proudový 
transformátor 

nap tový 
transformátor 

pr vlekový 
transformátor 

ochra
na 

A1 
Trafo T4 (3500kVA) 
pro sm rový  pohon HD4 EK6 TPU 400/1A x T210/P 70/1A 

REF 
543 

A2 
Trafo T5 (3500kVA) 
pro sm rový pohon HD4 EK6 TPU 400/1A x T210/P 70/1A 

REF 
543 

A3 
GENERATOR 1 
(5188 kVA) HD4 EK6 TPU 550/1A x T210/P 70/1A 

REM 
543 

A4 
Podélný spína  
rozv. .1 a rozv. .2 HD4 EK6 TPU 1200/1A x TR300 70/1A 

REF 
543 

A5 

Pole m ení a pole 
zemnícího 
transformátoru  V7 EK6 x 

TJC4 
6600:1,73/110:3V 

6600:1,73/110:1,73V x 
REF 
543 

A6 
Podélný spína  
rozv. .1 a rozv. .3 HD4 EK6 TPU 1200/1A x TR300 70/1A 

REF 
543 

A7 
GENERATOR 2 
(5188 kVA) HD4 EK6 TPU 550/1A x T210/P 70/1A 

REM 
543 

A8 

Nízkonap tový 
transf.   PL1      
(4000 kVA)  HD4 EK6 TPU 400/1A x T210/P 70/1A 

REF 
543 

A9 

Nízkonap tový 
transf.   PL2      
(4000 kVA)  HD4 EK6 TPU 400/1A x T210/P 70/1A 

REF 
543 

A10 
Distribu ní transf. 
TD1 (1500 kVA) HD4 EK6 TPU 170/1A x T210/P 70/1A 

REF 
543 
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5.2.  Ochranné funkce rozvád e .1 
 
V síti 6,6 kV jsou zapojeny ochrany REM 545 pro chrán ní generátor  a REF 543, které 

slouží k chrán ní distribu ních a nízkonap ových transformátor  proti zkrat m, podp tím, 
ep tím, zemnímu spojení atd.  

 

5.2.1. Ochrany transformátor  
 
Transformátor p edstavuje v síti velmi d ležité za ízení, a proto jejich chrán ní je velmi 

ležité. V p ípad  transformátoru mohou nastat jak vn jší, tak i vnit ní zkraty. Transformátory 
jsou chrán ny pomocí ochran REF 543. Ochrana musí vybavit ješt  d íve, než zkratový proud 
dosáhne nep ípustné hodnoty a také ochrana nesmí p sobit p i zapínání transformátoru. 
 
 
Zemní porucha 

 
V p ípad  zemního spojení na primární stran  transformátoru musí ochrana zap sobit co 

nejrychleji. 
 

Podp tí 
 

i podp tí je ochrana nastavena tak, aby rozpojila vypína  p i nep ijateln  nízké 
hodnot  nap tí po ur itou asovou periodu. 

 
VN transformátory jsou také vybaveny teplotními sníma i PT 100, které sledují teplotu 

vinutí. Pro detekování slouží dva alarmy, první je upozor ující na vyšší teplotu, která je 140 °C 
a p i druhém alarmu ochrana zareaguje, což zna í p ekro ení kritické teploty 155 °C. 

 
Ochrany jsou také nastaveny na hlídání stability sít  a p i nestabilní nap ové situaci 

rozd lí sí  na dv i více sítí. V p ípad  že sí  není stále stabilní, ochrany odhodí zát ž 
transformátor . 

 
 
 
 
 
 
 
 



VŠB – Technická universita Ostrava                                                                    Diplomová práce 

- 38 - 
 

Pro ochranu transformátor  jsou použity ochrany REF. V následující tabulce tab. .1. 
jsou zobrazeny ochranné funkce pro distribu ní, nízkonap ové transformátory a transformátory 
pro hlavní pohon. 

 

Ochranné 
funkce 

ANSI Kod 

 Jišt né za ízení 

Transformator 
pro hlavní 

pohon 

Transformator 
pro pomocný 

pohon 

Distribu ní 
transormator 

Rozvád ová 
spojka 

ífázový zkrat, 
sm rový 

67 
DOC3Low 
DOC3High 

      x 

ífázový zkrat, 
nesm rový 

50/51 
NOC3Low 
NOC3High 
NOC3Inst 

x x x   

Podfrekvence 81 FREQ1St1       x 
Podp tí 27 UV3Low x x x x 

ep tí 59 OV3Low         

Zemní spojení, 
sm rové 

67N DEF1Low       x 

Zemní spojení, 
nesm rové 

51N NEF1High x x x   

Teplota vinutí 49       x   
 

Tab. .1.: Ochranné funkce distribu ních a nízkonap ových transformátor  
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7. Výpo et zkratových proud  
 
Cílem této kapitoly bude výpo et p edpokládaných hodnot zkratových proud , které 

mohou nastat v distribu ní síti 6.6 kV hlavního rozvád e . 1. 
 
Maximální zkratový proud je po ítán pro ov ení zkratové odolnosti sít  VN a pro 

rozvad e 6,6 kV. Pro výpo et uvažujeme zkraty elektrický blízké. Výpo ty elektrický blízkých 
zkrat  jsou p íliš složité, a proto je použit pro jejich výpo et výpo tový program s názvem SKM 
Power Tool. 

 

7.1.  Maximální zkratový proud  
 

edpokládaný maximální zkratový proud slouží pro ov ení zkratových odolností 
navržených p ístroj . Proto je pot eba vypo ítat následující poruchové proudy. 
  
I”AC(0,5T)      Proud st ídavé p echodné složky p i odpojení vypína em v dob   t=½T (8.3 ms) 
I”AC(4T)  Proud st ídavé p echodné složky p i odpojení vypína em v dob  t=4T (67 ms) 
IDC(4T)  Proud stejnosm rné p echodné složky p i odpojení v dob  t=4T (67 ms) 
IP   Maximální špi kový zkratový proud v dob  t= ½T (8.3 ms) 

 
Podmínky pro vznik maximálního zkratového proudu v rozvád i . 1 : 
 

 Oba generátory b ží 
 Podélné spína e rozvád  6.6kV jsou sepnuté 
 Rozvád  450V pro pokládku kabel  je napájen z rozvád e . 1  
 Frekven ní m ni  nep ispívá ke zkratovému proudu 
 Spína  p ípojnic mezi rozvád em 450V a 230V je otev en 
 Všechny motory na hladin  450V a 230V jsou slou eny v jeden zjednodušeny model 

motoru a jeho výkon se rovna 80 % výkonu transformátoru. Impedance a asové 
konstanty motoru jsou použity z normy IEC 61363. 
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7.2. Minimální zkratový proud  
 

Minimální zkratový proud slouží pro nastavení ochran. K jeho výpo tu je pot eba 

proud IAC(20T). Jedná se o proud ve dvacáté period , kdy zkratový p echodový d j je ustálený. 

 

TACK II 202
3

 

 

 

Podmínky pro vznik minimálního zkratového proudu v rozvád i . 1 : 
 

 Pro výpo et se generátor nahradí náhradním zdrojem proudu, který p ispívá t í 
násobkem jmenovitého proudu generátoru 

 Náhradní zdroj proudu je p ipojen k rozvád i . 2 
 Podélné spína e rozvád  6.6kV jsou sepnuté 
 Rozvád ová spojka je napájena z rozvád e . 2 
 Rozvád  450V pro pokládku kabel  je napájen z rozvád e . 1  
 Frekven ní m ni  nep ispívá ke zkratovému proudu 
 Spína  p ípojnic mezi rozvád em 450V a 230V je otev en 
 Žádné p ísp vky motor  
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7.3. Hodnoty zkratových proud  
 
Pro výpo et zkratových proud  jsem použil výpo etní program SKM a namodeloval 

podmínky pro minimální a maximální zkratový proud v rozvád i íslo jedna. Nejvyšší 
vypo tený špi kový zkratový proud je v rozvád i pro pokládku kabel  PL1 a PL2 a to 
s hodnotou 199 kA. Výsledné hodnoty všech zkratových proud  rozvád e íslo jedna je 
v tabulce . 7.1. 
 

 

Nap tí Za ízení 
Zkratové proudy 

I”AC(0,5T) IP I’’AC(4T) IDC(4T) Ik 

(kA) (kA) (kA) (kA) (kA) 

6600 Rozvád .1 22,9 66 16,1 19,1 1,18 

720 Sm rový pohon 16,1 41,2 15,6 4,1 6,8 

450 Nízkonap tový rozvád  SSSB1 17,5 40,4 15,4 1,4 7,6 

450 Rozvád  pro PL1 a PL2 79,2 199 63,4 11,2 13,8 
 

Tab. .7.: Tabulka zkratových proud  
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8. Nastavení ochran 
 
Tato diplomová práce eší nastavení nadproudových ochran, ochran pro zemní spojení a 

podm tových ochran pro rozvád íslo jedna.  
 

8.1. Nadproud 
 
Pro nastavení nadproudových ochran je nutné znát minimální a maximální zkratový 

proud, který m že téct rozvad em íslo jedna. Pro jeho výpo et jsem použil program SKM 
Power Tool. V programu jsem vytvo il detailní elektrické schéma celé sít , v etn  všech 
elektrických za ízení a komponent  použitých v síti. Pro každé za ízení jsem doplnil hodnoty 
jako výkon, nap tí, ú iník, reaktanci, nebo asové konstanty podle technické specifikace, které 
jsou v p íloze. Další d ležité použité hodnoty jsou pr ez a délka všech kabel , které jsou 
rovn ž v p íloze. 

 
 Programem  SKM  Power  Tool  jsem  vytvo il  celkem  t i  sít .  V  zapojení  první  sít  je  

distribu ní transformátor TD1, ve druhé síti je zapojen transformátor T3 pro pomocný sm rový 
pohon a v poslední t etí síti je zapojen transformátor PL1.  

 
V programu SKM Power Tool jsem také vhodn  upravil vypínací charakteristiky tak, 

aby se ochrany vhodn  zálohovaly a také nap íklad aby ochrana transformátoru chybn  
nep sobila p i zapínání transformátoru. Sou ástí vypínacích charakteristik jsou také hodnoty 
pro nastavení jednotlivých ochran pro transformátory REF a ochran pro generátory REM. 
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Sí  s transformátorem TD1 (1500 kVA) vytvo ená programem SKM  
 
Sí  je  napájena  generátorem  íslo  4  p es  rozvád íslo  2.  Rozvád  1  a  2  jsou  

propojeny rozvád ovou spojkou. Sí  s transformátorem TD1 je na obrázku . 8.1. 
 
 

 
 

Obr. . 8.1.: Schéma sít  
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Vypínací charakteristiky 
 

Na obrázku . 8.2 jsou vypínací charakteristiky ochran generátoru REM B06 a 
transformátor  REF B05 a REF A010 v etn  nastavení hodnot proud  pro tyto ochrany. 

 
Obr. . 8.2.: Vypínací charakteristiky 
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Sí  s transformátorem T3 (3500 kVA) vytvo ená programem SKM  
 
Sí  je  napájena  generátorem  íslo  4  p es  rozvád íslo  2.  Rozvád  1  a  2  jsou  

propojeny rozvád ovou spojkou. K rozvád i íslo jedna je p ipojen transformátor T3. Schéma 
sít  je na obrázku . 8.3. 

 
 

 
Obr. . 8.3.: Schéma sít  
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Vypínací charakteristiky 
 

Na obrázku . 8.4. jsou vypínací charakteristiky ochran generátoru REM B06 a 
transformátor  REF B05 a REF C08 v etn  nastavení hodnot proud  pro tyto ochrany. 
Na obrázku je také vypínací charakteristika jisti  Isomax S3X. 

 
Obr. . 8.4.: Vypínací charakteristiky 
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Sí  s transformátorem PL1 (4000 kVA) vytvo ená programem SKM  
 
Sí  je  napájena  generátorem  íslo  4  p es  rozvád íslo  2.  Rozvád  1  a  2  jsou  

propojeny rozvád ovou spojkou. Dále je rozvád íslo jedna spojen p es nízkonap ový 
transformátor PL1 s rozvad em 450 V Pipelay. Schéma sít  je na obrázku . 8.5. 

 

 
Obr. . 8.5.: Schéma sít   
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Vypínací charakteristiky 
 

Na obrázku . 8.6 jsou vypínací charakteristiky ochran generátoru REM B06 a 
transformátor  REF B05 a REF A08 v etn  nastavení hodnot proud  pro tyto ochrany.  

 
Obr. . 8.6.: Vypínací charakteristiky 
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8.2. Zemní spojení 
 
Nesm rové zemní ochrany jsou nastaveny na 1,4 % IRCT, kde IRCT  je p evod 

pr vlekového transformátoru proudu. Pro rozvád ovou spojku je použita sm rová zemní 
ochrana, kde se nastavuje 3 % IRCT  a 2,5 % jmenovité hodnoty nap tí, což je 165 V. 
U rozvád ové spojky je doba vypnutí zemního spojení 0,5 sekundy. Pro ostatní chrán ná 
za ízení je doba vypnutí zemního spojení 0,1 sekundy.     

 

Chrán né za ízení Ochranná funkce 
Nastavení 
ochrany 

Skute ná 
hodnota 

Doba 
vypnutí 

Nízkonap tové 
transformátory PL1 a PL2  
4000 kVA  

Zemní spojení – 
nesm rová 1,4 % IRCT 1A 0,1 s 

Distribu ní transformátor           
TD1  1500 kVA 

Zemní spojení – 
nesm rová 1,4 % IRCT 1A 0,1 s 

Transformátory pro 
sm rové pohony T4 a T5  
3500 kVA   

Zemní spojení – 
nesm rová 1,4 % IRCT 1A 0,1 s 

Generátor 1 a 2 
Zemní spojení -

nesm rová 1,4 % IRCT 1A 0,1 s 
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8.3. Podp tí 
 
Podp ové ochrany jsou u generátor  nastaveny na 60 procent jmenovité hodnoty 

po dobu 5 sekund. Pokud nap tí klesne pod hodnotu 3960 V po dobu více než 5 sekund, tak 
ochrana odpojí generátor od sít . Pro ostatní za ízení jako jsou transformátory nebo transfer, 
ochrany mezi nimi jsou nastaveny na 80 procent jmenovité hodnoty nap tí, což je 5280 V.  

 

Chrán né za ízení Nastavení ochrany Skute ná hodnota 
ípustná doba 

podp tí 

Rozvád ová spojka 
0,8 x Un 5280 V 2,5 s 

Nízkonap tové transformátory 
PL1 a PL2  4000 kVA  0,8 x Un 5280 V 3,5 s 

Distribu ní transformátor           
TD1  1500 kVA 0,8 x Un 5280 V 5 s 

Transformátory pro sm rové 
pohony T4 a T5  3500 kVA   0,8 x Un 5280 V 5 s 

Generátor 1 a 2 
0,6 x Un 3960 V 5 s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VŠB – Technická universita Ostrava                                                                    Diplomová práce 

- 51 - 
 

Záv r 
 
Ochrany plní v elektriza ní soustav  velmi významnou funkci, a proto je d ležité 

novat výpo m zkratových proud  a následnému nastavením ochran velkou pozornost. 
Ochrana musí spolehliv  a ve velmi krátkém ase ur it o jaký poruchový stav se jedná a m sí 

sobit  selektivn  tak,  aby  odpojila  jen  postiženou  ást  sít .  Další  d ležitým  faktorem  je  
citlivost, ochrana musí p sobit jen p i poruše.  

 
V první ásti této diplomové práce byla vysv tlena teorie výpo tu zkratových proud  a 

rozdíl mezi elektricky vzdáleným zkratem a elektricky blízkým zkratem.  
 
Další ást byla zam ena na popis VN rozvád e UniGear ZS1, jeho elektrických 

charakteristik a také na všechny oddíly rozvád e. Další nezbytnou sou ástí rozvád e UniGear 
je jeho vybavení, to jsou p evážn  styka e a vakuové vypína e. V této kapitole byl také popsán 
rozdíl mezi rozvád em pro pozemní aplikace a pro rozvád  pro lodní pr mysl. Typické 
vlastnosti rozvád e pro lodní pr mysl jsou v tší hloubky pole, antivibra ní podložky a krytí 
IP42.  

 
V další ásti byla podrobn  popsaná použitá ochrana REF 543, která slouží k  chrán ní, 

ovládání, m ení, monitorování a ke kontrole vývod  v sítích vysokého nap tí 
 
Dále jsem pomocí programu SKM Power Tool vytvo il popisovanou napájecí sí  a 

provedl výpo ty zkratových proud  a vhodn  nastavil vypínací charakteristiky ochran 
generátoru a transformátor .  

 
V poslední kapitole jsem provedl nastavení ochran sloužících pro ochranu proti 

nadproudu, proti zemnímu spojení a také proti podp tí. 
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ílohy 
 

Elektrické schéma polí rozvád e íslo 1 
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Technická specifikace generátor  
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Technická specifikace transformátoru  TD1 1500 kVA 
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Technická specifikace transformátor  PL1 a PL2 4000 kVA 
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Technická specifikace transformátor  T4 a T5 3500 kVA 
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Seznam použitých kabel  sít  6600 V 
 
 

íslo odkud  kam Nap tí (V) Rozm r (mm2) Délka (m) 
1 generátor 1 rozvád  . .1 6600 2x3x150 13 
2 generátor 2 rozvád  . .1 6600 2x3x150 14 
3 rozvád  . .1 T4 6600 2x3x150 5 
4 rozvád  . .1 T5 6600 2x3x150 8 
7 rozvád  . .1 rozvád  . .2 6600 4x3x150 80 
8 rozvád  . .1 PL1 6600 2x3x150 170 
9 rozvád  . .1 PL2 6600 2x3x150 166 

10 rozvád  . .1 T1 6600 1x3x150 10 
11 rozvád  . .1 rozvád  . .3 6600 4x3x150 80 
12 rozvád  . .2 PL1 6600 2x3x150 166 
13 rozvád  . .2 T2 6600 2x3x150 17 
14 generátor 3 rozvád  . .2 6600 2x3x150 11 
15 generátor 4 rozvád  . .2 6600 2x3x150 24 
16 rozvád  . .2 T6 6600 2x3x150 141 
17 rozvád  . .2 T2 6600 2x3x150 15 
20 rozvád  . .2 CO 6600 1x3x25 4 
21 CO T1 6600 1x3x25 5 
23 CO rozvád  . .3 6600 1x3x150 98 
24 generátor 5 rozvád  . .3 6600 2x3x150 10 
25 generátor 6 rozvád  . .3 6600 2x3x150 25 
26 rozvád  . .3 T3 6600 6x3x150 19 
27 rozvád  . .3 T7 6600 6x3x150 141 
30 rozvád  . .3 PL2 6600 2x3x150 155 
31 rozvád  . .3 T3 6600 2x3x150 10 
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Seznam použitých kabel  sít  1730 V 
 
 

íslo odkud  kam Nap tí (V) Rozm r (mm2) 
Délka 

(m) 
18 T6 Hlavní pohon 1730 6x3x150 20 
19 T2 ídový pohon 1730 1x3x150 20 
22 T1 ídový pohon 1730 1x3x150 20 

 
 
 
Seznam použitých kabel  sít  725 a 720 V 
 
 

íslo odkud  kam Nap tí (V) Rozm r (mm2) 
Délka 

(m) 
28 T3 sm rový pohon 725 2x3x150 8 
29 T7 Hlavní pohon 725 6x3x150 8 
5 transformátor T4 sm rový pohon 720 2x3x150 8 
6 transformátor T5 sm rový pohon 720 2x3x150 8 
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Seznam použitých kabel  sít  450 V 
 

34 450 V SSSB .2 shore connection 450 3x3x150 4 
35 450 V SSSB .2 T9 450 1x3x150 31 
36 450 V SSSB .2 T5 450 2x3x150 31 
38 PL1 450 V Pipelay A1 450 22x3x150 9 
39 450 V Pipelay A1 T10 450 1x3x70 12 
40 450 V Pipelay B1 T11 450 1x3x70 12 
41 450 V Pipelay B1 shore connection 450 3x3x150 9 
42 PL2 450 V Pipelay B1 450 22x3x150 8 
43 450 V Pipelay A1 450 V Pipelay B1 450 12x3x150 8 
44 T1 450 V SSSB .1 450 4x3x150 16 
45 450 V SSSB .1 T4 450 1x3X150 8 
46 450 V SSSB .1 450 V SSSB .3 450 4x3x150 12 
47 450 V SSSB .3 shore connection 450 3x3x150 12 
48 T3 450 V SSSB .3 450 22x3x150 18 
49 450 V SSSB .3 T6 450 2x3x150 5 
50 450 V SSSB .3 záložní rozvád  450V 450 6x3x150 5 
51 generátor 7 450 V SSSB .3 450 6x3x150 12 
52 450 V SSSB .3 T7 450 1x3x150 12 
53 450 V SSSB .3 T8 450 1x3x150 12 

 
 
Seznam použitých kabel  sít  230 V 
 
 

54 T7 záložní rozvád  450V 230 1x3x70 8 
55 T8 záložní rozvád  450V 230 1x3x70 8 
56 T5 230 V SSSB .2 230 4x3x150 12 
57 230 V SSSB .2 230 V SSSB .3 230 3x3x95 12 
58 T6 230 V SSSB .3 230 4x3x150 6 
59 T4 230 V SSSB .1 230 1x3x50 7 
60 T10 230 V Pipelay A1 230 2x3x70 21 
61 T11 230 V Pipelay B1 230 2x3x70 21 
62 230 V SSSB .2 230 V Pipelay A1 230 2x3x70 23 
63 230 V Pipelay A1 230 V Pipelay B1 230 1x3x70 8 
64 230 V Pipelay B1 230 V SSSB .3 230 2x3x70 12 
37 T9 100 V rozvád  100 1x3x150 11 

 
 



VŠB – Technická universita Ostrava                                                                    Diplomová práce 

- 66 - 
 

Výstupní data programu SKM – minimální zkratové proudy 
 

SKM POWER*TOOLS FOR WINDOWS  
 IEC 61363 FAULT ANALYSIS REPORT  
 COPYRIGHT(C) SKM SYSTEMS ANALYSIS, INC. 1995-2007 
 ------------------------------------------------------------------------------ 
 *FAULT BUS: 6.6kV SWBD No1                 
    Voltage: 6.600 kV        Ipeak: 2007.03 A    x(peak factor): 1.043 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

=============================================================================== 
      Iac(A)                           1360.44     1360.44     1360.44     1360.44     1360.44 
      Idc(A)                            905.03       83.08        0.00        0.00        0.00 
 
 *FAULT BUS: 6.6kV SWBD No2                 
    Voltage: 6.600 kV        Ipeak: 2004.66 A    x(peak factor): 1.043 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

=============================================================================== 
      Iac(A)                           1358.88     1358.88     1358.88     1358.88     1358.88 
      Idc(A)                            903.82       82.91        0.00        0.00        0.00 
 
 *FAULT BUS: 6.6kV SWBD No3                 
    Voltage: 6.600 kV        Ipeak: 2009.40 A    x(peak factor): 1.043 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                           1362.00     1362.00     1362.00     1362.00     1362.00 
      Idc(A)                            906.24       83.24        0.00        0.00        0.00 
 
 *FAULT BUS: 6.6kV SWBD No4                 
    Voltage: 6.600 kV        Ipeak: 1999.95 A    x(peak factor): 1.043 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                           1355.78     1355.78     1355.78     1355.78     1355.78 
      Idc(A)                            901.41       82.59        0.00        0.00        0.00 
 
 *FAULT BUS: BUS-LV2-T1                     
    Voltage: 0.690 kV        Ipeak: 12495.03 A    x(peak factor): 1.226 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                           7204.26     7204.26     7204.26     7204.26     7204.26 
      Idc(A)                           7133.06     2306.67        1.37        0.07        0.00 
*FAULT BUS: BUS-LV2-T2                     
    Voltage: 0.690 kV        Ipeak: 12512.43 A    x(peak factor): 1.227 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                           7211.71     7211.71     7211.71     7211.71     7211.71 
      Idc(A)                           7143.76     2313.54        1.39        0.07        0.00 
 



VŠB – Technická universita Ostrava                                                                    Diplomová práce 

- 67 - 
 

*FAULT BUS: BUS-LV2-T4                     
    Voltage: 0.690 kV        Ipeak: 13414.24 A    x(peak factor): 1.195 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                           7937.96     7937.96     7937.96     7937.96     7937.96 
      Idc(A)                           7582.19     2188.28        0.62        0.02        0.00 
 
 *FAULT BUS: BUS-LV2-T5                     
    Voltage: 0.690 kV        Ipeak: 13413.37 A    x(peak factor): 1.195 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                           7937.55     7937.55     7937.55     7937.55     7937.55 
      Idc(A)                           7581.64     2187.97        0.62        0.02        0.00 
 
 *FAULT BUS: BUS-LV2-T6                     
    Voltage: 1.730 kV        Ipeak: 6616.88 A    x(peak factor): 1.096 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                           4269.14     4269.14     4269.14     4269.14     4269.14 
      Idc(A)                           3440.05      579.40        0.00        0.00        0.00 
 
 *FAULT BUS: BUS-LV2-T7                     
    Voltage: 1.730 kV        Ipeak: 6630.41 A    x(peak factor): 1.096 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                           4277.00     4277.00     4277.00     4277.00     4277.00 
      Idc(A)                           3448.31      581.82        0.00        0.00        0.00 
 
*FAULT BUS: BUS-T2-LV3                     
    Voltage: 0.690 kV        Ipeak: 13421.84 A    x(peak factor): 1.195 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                           7941.45     7941.45     7941.45     7941.45     7941.45 
      Idc(A)                           7586.93     2190.93        0.62        0.02        0.00 

 
*FAULT BUS: BUS230-SSSB1                   
    Voltage: 0.230 kV        Ipeak: 4450.10 A    x(peak factor): 1.152 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                           2731.32     2731.32     2731.32     2731.32     2731.32 
      Idc(A)                           2458.01      587.43        0.05        0.00        0.00 
 
    - UTIL-0005 (Eq. Gen.)                     Ipeak: 4450.10 A. 
      Iac(A)                           2731.32     2731.32     2731.32     2731.32     2731.32 
      Idc(A)                           2458.01      587.43        0.05        0.00        0.00 
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*FAULT BUS: BUS450-SSSB1                   
    Voltage: 0.450 kV        Ipeak: 15277.99 A    x(peak factor): 1.219 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                           8860.53     8860.53     8860.53     8860.53     8860.53 
      Idc(A)                           8705.60     2747.31        1.39        0.07        0.00 

 
*FAULT BUS: FC-LV1-T1                      
    Voltage: 0.690 kV        Ipeak: 12454.11 A    x(peak factor): 1.225 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                           7187.51     7187.51     7187.51     7187.51     7187.51 
      Idc(A)                           7107.65     2289.44        1.33        0.07        0.00 
 
 
 *FAULT BUS: FC-LV1-T2                      
    Voltage: 0.690 kV        Ipeak: 12457.78 A    x(peak factor): 1.225 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                           7189.36     7189.36     7189.36     7189.36     7189.36 
      Idc(A)                           7109.82     2290.50        1.33        0.07        0.00 
 
 
 *FAULT BUS: FC-LV1-T3                      
    Voltage: 0.690 kV        Ipeak: 13375.65 A    x(peak factor): 1.194 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                           7921.10     7921.10     7921.10     7921.10     7921.10 
      Idc(A)                           7557.67     2173.52        0.60        0.02        0.00 
 
 
 *FAULT BUS: FC-LV1-T4                      
    Voltage: 0.690 kV        Ipeak: 13368.11 A    x(peak factor): 1.194 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                           7917.63     7917.63     7917.63     7917.63     7917.63 
      Idc(A)                           7552.95     2170.89        0.59        0.02        0.00 
 
 
 *FAULT BUS: FC-LV1-T5                      
    Voltage: 0.690 kV        Ipeak: 13367.24 A    x(peak factor): 1.194 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                           7917.23     7917.23     7917.23     7917.23     7917.23 
      Idc(A)                           7552.41     2170.59        0.59        0.02        0.00 
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 *FAULT BUS: FC-LV1-T6                      
    Voltage: 1.730 kV        Ipeak: 6605.46 A    x(peak factor): 1.096 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                           4262.75     4262.75     4262.75     4262.75     4262.75 
      Idc(A)                           3432.75      577.02        0.00        0.00        0.00 
*FAULT BUS: FC-LV1-T7                      
    Voltage: 1.730 kV        Ipeak: 6618.94 A    x(peak factor): 1.096 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                           4270.58     4270.58     4270.58     4270.58     4270.58 
      Idc(A)                           3440.97      579.43        0.00        0.00        0.00 
 
 
 *FAULT BUS: FC-LV2-T1                      
    Voltage: 0.690 kV        Ipeak: 12440.53 A    x(peak factor): 1.225 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                           7181.94     7181.94     7181.94     7181.94     7181.94 
      Idc(A)                           7099.21     2283.73        1.31        0.07        0.00 
 
 
 *FAULT BUS: FC-LV2-T2                      
    Voltage: 0.690 kV        Ipeak: 12457.78 A    x(peak factor): 1.225 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                           7189.36     7189.36     7189.36     7189.36     7189.36 
      Idc(A)                           7109.82     2290.50        1.33        0.07        0.00 
 
 
 *FAULT BUS: FC-LV2-T3                      
    Voltage: 0.690 kV        Ipeak: 13369.90 A    x(peak factor): 1.194 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                           7918.56     7918.56     7918.56     7918.56     7918.56 
      Idc(A)                           7554.02     2171.36        0.60        0.02        0.00 
 
 
 *FAULT BUS: FC-LV2-T4                      
    Voltage: 0.690 kV        Ipeak: 13368.11 A    x(peak factor): 1.194 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                           7917.63     7917.63     7917.63     7917.63     7917.63 
      Idc(A)                           7552.95     2170.89        0.59        0.02        0.00 
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 *FAULT BUS: FC-LV2-T5                      
    Voltage: 0.690 kV        Ipeak: 13367.24 A    x(peak factor): 1.194 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                           7917.23     7917.23     7917.23     7917.23     7917.23 
      Idc(A)                           7552.41     2170.59        0.59        0.02        0.00 

 
 

*FAULT BUS: FC-LV2-T6                      
    Voltage: 1.730 kV        Ipeak: 6605.46 A    x(peak factor): 1.096 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                           4262.75     4262.75     4262.75     4262.75     4262.75 
      Idc(A)                           3432.75      577.02        0.00        0.00        0.00 
 
 
 *FAULT BUS: FC-LV2-T7                      
    Voltage: 1.730 kV        Ipeak: 6618.94 A    x(peak factor): 1.096 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                           4270.58     4270.58     4270.58     4270.58     4270.58 
      Idc(A)                           3440.97      579.43        0.00        0.00        0.00 
 
 
*FAULT BUS: TPRE-T1                        
    Voltage: 0.690 kV        Ipeak: 10179.47 A    x(peak factor): 1.116 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                           6449.93     6449.93     6449.93     6449.93     6449.93 
      Idc(A)                           5439.00     1057.89        0.02        0.00        0.00 
 
 
 *FAULT BUS: TPRE-T2                        
    Voltage: 0.690 kV        Ipeak: 10190.97 A    x(peak factor): 1.116 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                           6456.29     6456.29     6456.29     6456.29     6456.29 
      Idc(A)                           5446.16     1060.39        0.02        0.00        0.00 
 
 
 *FAULT BUS: TPRE-T3                        
    Voltage: 0.690 kV        Ipeak: 10837.66 A    x(peak factor): 1.094 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                           7005.64     7005.64     7005.64     7005.64     7005.64 
      Idc(A)                           5615.51      930.19        0.01        0.00        0.00 
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Výstupní data programu SKM – maximální zkratové proudy 
 

 SKM POWER*TOOLS FOR WINDOWS  
 IEC 61363 FAULT ANALYSIS REPORT  
------------------------------------------------------------------------------ 
 
 *FAULT BUS: 6.6kV SWBD No1                 
    Voltage: 6.600 kV        Ipeak: 65912.19 A    x(peak factor): 1.783 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                          26144.42    22893.30    16704.25    16010.00    12368.66 
      Idc(A)                          29292.64    33536.17    21895.36    18912.49     2610.10 
 
 *FAULT BUS: 6.6kV SWBD No2                 
    Voltage: 6.600 kV        Ipeak: 65155.25 A    x(peak factor): 1.771 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                          26008.21    22815.07    16323.62    15666.38    12341.96 
      Idc(A)                          29026.90    32889.86    19909.27    16715.47     1824.69 
 
 *FAULT BUS: 6.6kV SWBD No3                 
    Voltage: 6.600 kV        Ipeak: 64927.00 A    x(peak factor): 1.766 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                          26002.07    22788.00    15736.98    14942.08    12342.04 
      Idc(A)                          28986.84    32699.90    19547.55    16366.90     1768.76 
    
 *FAULT BUS: BUS-LV2-T1                     
    Voltage: 0.690 kV        Ipeak: 33984.23 A    x(peak factor): 1.803 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

=============================================================================== 
      Iac(A)                          13330.69    13211.51    12919.90    12872.76    12596.64 
      Idc(A)                          17761.53    15300.34     5459.13     3619.66        5.20 
 
 *FAULT BUS: BUS-LV2-T2                     
    Voltage: 0.690 kV        Ipeak: 33980.68 A    x(peak factor): 1.803 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                          13330.14    13210.97    12919.38    12872.25    12596.15 
      Idc(A)                          17760.19    15297.55     5454.27     3615.41        5.17 
 
*FAULT BUS: BUS-LV2-T4                     
    Voltage: 0.690 kV        Ipeak: 41570.95 A    x(peak factor): 1.804 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                          16290.73    16112.08    15646.78    15565.20    15199.61 
      Idc(A)                          21684.43    18785.03     6878.87     4609.44        7.79 
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 *FAULT BUS: BUS-LV2-T5                     
    Voltage: 0.690 kV        Ipeak: 41562.80 A    x(peak factor): 1.804 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                          16289.45    16110.86    15645.63    15564.07    15198.53 
      Idc(A)                          21681.36    18778.61     6867.40     4599.31        7.71 
 
 *FAULT BUS: BUS-LV2-T6                     
    Voltage: 1.730 kV        Ipeak: 41195.26 A    x(peak factor): 1.784 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                          16329.04    15899.14    14864.65    14706.71    13840.10 
      Idc(A)                          21312.51    18710.49     6778.25     4534.19        7.99 
 
 *FAULT BUS: BUS-LV2-T7                     
    Voltage: 1.730 kV        Ipeak: 41148.73 A    x(peak factor): 1.782 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                          16327.60    15878.09    14876.65    14683.55    13818.30 
      Idc(A)                          21305.36    18693.72     6760.02     4520.41        7.96 
 
 *FAULT BUS: BUS-T2-LV3                     
    Voltage: 0.690 kV        Ipeak: 41485.01 A    x(peak factor): 1.802 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                          16280.09    16093.11    15678.57    15593.04    15186.48 
      Idc(A)                          21656.07    18725.92     6779.18     4523.11        7.25 
 
 *FAULT BUS: BUS230-EMERG                   
    Voltage: 0.230 kV        Ipeak: 22588.26 A    x(peak factor): 1.225 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                          13043.20    13001.43    12802.47    12747.34    12538.14 
      Idc(A)                          12942.01     4201.46        2.57        0.13        0.00 
 
 *FAULT BUS: BUS230-PLA                     
    Voltage: 0.230 kV        Ipeak: 16053.94 A    x(peak factor): 1.352 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                           8398.20     8295.02     7808.33     7681.48     7208.82 
      Idc(A)                           9293.98     4323.01      526.68      354.56        0.73 
 
   *FAULT BUS: BUS230-PLA0                    
    Voltage: 0.230 kV        Ipeak: 15855.08 A    x(peak factor): 1.344 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
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      Iac(A)                           8341.21     8238.14     7756.71     7631.27     7154.48 
      Idc(A)                           9173.74     4204.59      525.68      354.45        0.73 
 
*FAULT BUS: BUS230-SSSB1                   
    Voltage: 0.230 kV        Ipeak: 5974.52 A    x(peak factor): 1.245 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                           3392.10     3350.48     3160.23     3111.06     2929.76 
      Idc(A)                           3367.64     1236.23      208.61      141.65        0.29 
 
 *FAULT BUS: BUS230-SSSB2                   
    Voltage: 0.230 kV        Ipeak: 39547.53 A    x(peak factor): 1.508 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                          18540.90    18171.69    16429.96    15977.22    14298.68 
      Idc(A)                          22817.64    13848.88     1954.79     1263.51        2.55 
 
 *FAULT BUS: BUS230-SSSB3                   
    Voltage: 0.230 kV        Ipeak: 39916.50 A    x(peak factor): 1.514 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                          18640.59    18266.97    16502.89    16041.77    14383.59 
      Idc(A)                          23011.83    14083.11     1971.25     1267.57        2.55 
 
 *FAULT BUS: BUS450-EMERG                   
    Voltage: 0.450 kV        Ipeak: 107795.91 A    x(peak factor): 1.273 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                          59876.09    58179.51    50699.79    48838.44    43042.14 
      Idc(A)                          63911.81    25517.65       62.92        6.07        0.00 
 
 *FAULT BUS: BUS450-PLA                     
    Voltage: 0.450 kV        Ipeak: 198214.12 A    x(peak factor): 1.702 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                          82337.42    79033.12    65957.47    63014.37    51758.04 
      Idc(A)                         109689.25    86444.40    18885.37    11064.64       15.59 
     
 *FAULT BUS: BUS450-PLB                     
    Voltage: 0.450 kV        Ipeak: 198754.40 A    x(peak factor): 1.705 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                          82443.76    79120.95    65730.35    62661.77    51740.04 
      Idc(A)                         109926.14    86860.48    19155.08    11223.65       15.59 
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 *FAULT BUS: BUS450-SSSB1                   
    Voltage: 0.450 kV        Ipeak: 40379.97 A    x(peak factor): 1.595 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                          17906.27    17518.53    15777.39    15344.99    13751.69 
      Idc(A)                          22862.43    15605.03     2262.33     1346.19        2.47 
 
 *FAULT BUS: BUS450-SSSB2                   
    Voltage: 0.450 kV        Ipeak: 192040.49 A    x(peak factor): 1.691 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                          80292.64    77193.37    65013.58    62286.83    51667.71 
      Idc(A)                         106276.76    82872.59    17022.90     9815.14       13.50 
 
 *FAULT BUS: BUS450-SSSB3                   
    Voltage: 0.450 kV        Ipeak: 192709.70 A    x(peak factor): 1.694 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                          80441.96    77259.53    65131.41    62232.09    51618.19 
      Idc(A)                         106601.38    83448.23    17403.38    10039.70       13.50 
 
 *FAULT BUS: FC-LV1-T1                      
    Voltage: 0.690 kV        Ipeak: 33693.52 A    x(peak factor): 1.793 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                          13288.67    13171.04    12881.31    12834.47    12560.05 
      Idc(A)                          17653.71    15066.86     5055.53     3270.67        3.17 
 
 *FAULT BUS: FC-LV1-T2                      
    Voltage: 0.690 kV        Ipeak: 33594.16 A    x(peak factor): 1.790 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                          13274.12    13157.02    12867.95    12821.21    12547.38 
      Idc(A)                          17616.64    14987.32     4923.84     3158.70        2.68 
 
 *FAULT BUS: FC-LV1-T3                      
    Voltage: 0.690 kV        Ipeak: 41060.77 A    x(peak factor): 1.790 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                          16218.52    16034.37    15623.03    15538.14    15134.54 
      Idc(A)                          21498.77    18384.75     6184.20     4006.61        4.01 
 
     
 *FAULT BUS: FC-LV1-T4                      
    Voltage: 0.690 kV        Ipeak: 41145.16 A    x(peak factor): 1.793 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
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================================================================================ 

      Iac(A)                          16229.13    16053.25    15591.52    15510.55    15147.61 
      Idc(A)                          21526.84    18442.43     6274.41     4082.45        4.31 
 
 *FAULT BUS: FC-LV1-T5                      
    Voltage: 0.690 kV        Ipeak: 41137.17 A    x(peak factor): 1.792 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                          16227.85    16052.04    15590.37    15509.41    15146.53 
      Idc(A)                          21523.80    18436.16     6264.03     4073.55        4.26 
 
 *FAULT BUS: FC-LV1-T6                      
    Voltage: 1.730 kV        Ipeak: 40763.08 A    x(peak factor): 1.772 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                          16264.78    15841.81    14815.08    14658.26    13797.43 
      Idc(A)                          21152.43    18359.38     6162.92     3998.72        4.32 
 
 *FAULT BUS: FC-LV1-T7                      
    Voltage: 1.730 kV        Ipeak: 40717.17 A    x(peak factor): 1.770 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                          16263.36    15820.88    14827.02    14635.28    13775.75 
      Idc(A)                          21145.40    18343.06     6146.60     3986.78        4.31 
 
 *FAULT BUS: FC-LV2-T1                      
    Voltage: 0.690 kV        Ipeak: 33597.64 A    x(peak factor): 1.790 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                          13274.67    13157.56    12868.46    12821.72    12547.87 
      Idc(A)                          17617.97    14990.04     4928.19     3162.38        2.69 
  
 *FAULT BUS: FC-LV2-T2                      
    Voltage: 0.690 kV        Ipeak: 33594.16 A    x(peak factor): 1.790 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                          13274.12    13157.02    12867.95    12821.21    12547.38 
      Idc(A)                          17616.64    14987.32     4923.84     3158.70        2.68 
 
 *FAULT BUS: FC-LV2-T3                      
    Voltage: 0.690 kV        Ipeak: 41008.30 A    x(peak factor): 1.789 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                          16210.83    16027.03    15616.09    15531.28    15128.05 
      Idc(A)                          21479.21    18342.66     6113.85     3946.56        3.73 
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 *FAULT BUS: FC-LV2-T4                      
    Voltage: 0.690 kV        Ipeak: 41145.16 A    x(peak factor): 1.793 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                          16229.13    16053.25    15591.52    15510.55    15147.61 
      Idc(A)                          21526.84    18442.43     6274.41     4082.45        4.31 
 
 *FAULT BUS: FC-LV2-T5                      
    Voltage: 0.690 kV        Ipeak: 41137.17 A    x(peak factor): 1.792 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                          16227.85    16052.04    15590.37    15509.41    15146.53 
      Idc(A)                          21523.80    18436.16     6264.03     4073.55        4.26 
 
 *FAULT BUS: FC-LV2-T6                      
    Voltage: 1.730 kV        Ipeak: 40763.08 A    x(peak factor): 1.772 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                          16264.78    15841.81    14815.08    14658.26    13797.43 
      Idc(A)                          21152.43    18359.38     6162.92     3998.72        4.32 
 
 *FAULT BUS: FC-LV2-T7                      
    Voltage: 1.730 kV        Ipeak: 40717.17 A    x(peak factor): 1.770 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                          16263.36    15820.88    14827.02    14635.28    13775.75 
      Idc(A)                          21145.40    18343.06     6146.60     3986.78        4.31 
 
 *FAULT BUS: TPRE-T1                        
    Voltage: 0.690 kV        Ipeak: 21021.53 A    x(peak factor): 1.256 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                          11834.26    11801.19    11588.46    11553.73    11348.20 
      Idc(A)                          11961.15     4332.13        4.99        0.33        0.00 
 
     *FAULT BUS: TPRE-T2                        
    Voltage: 0.690 kV        Ipeak: 21020.12 A    x(peak factor): 1.256 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 
      Iac(A)                          11833.69    11800.63    11587.92    11553.19    11347.69 
      Idc(A)                          11960.31     4331.51        4.98        0.33        0.00 
 
 *FAULT BUS: TPRE-T3                        
    Voltage: 0.690 kV        Ipeak: 23845.24 A    x(peak factor): 1.207 
 
    TIME (Cycles)                          0.0         0.5         3.0         4.0        20.0 
    

================================================================================ 


