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Abstrakt 

Diplomová práce řeší problematiku elektrických dějů v jističích nízkého napětí při několika 

násobném vypínání zkratu.  Úvodní pasáže práce obsahují teoretický rozbor vypínání, popis jističů i 

pojistek vhledem k jejich omezovací schopnosti a následného použití k selektivitě chráněných obvodů. 

Těžiště této diplomové práce spočívá v měření míry propuštěné energie jističem do chráněného 

obvodu při průchodu zkratového proudu generovaného impulsním zdrojem. Propuštěná energie je 

analyticky vypočítávána z vyhodnocených průběhů okamžitých hodnot napětí a proudu na kontaktech 

jističů při hoření oblouku. 

Klíčová slova 

Jistič, zkrat, propuštěná energie, okamžité hodnoty, napětí, proud, Jouleův integrál, pojistka, 

spoušť, impulsní generátor, tavný vodič. 

 

Abstract 

This thesis deals with the issue of electrical processes in low-voltage circuit breakers during 

multiple shutdown of the circuit. Introductory passages of the work include theoretical analysis of 

disconnecting, description of circuit breakers and fuses with respect to their limiting capabilities and 

subsequent use for the selectivity of protected circuits. The focus of this thesis is to measure the level 

of energy transmitted by the breaker to the protected circuit during the passing of short-circuit current 

generated by the pulse source. Transmitted energy is evaluated analytically from evaluated  

waveforms containing instantaneous values of voltage and current at the circuit-breaker contacts 

during arcing. 

Keywords 

Circuit breaker, short circuit, energy transmission, the instantaneous values of voltage, current, 

Joule integral, safety, trigger, pulse generator, fuse element. 



   

Seznam použitých symbolů a zkratek 

ST   selektivní zkratová spoušť 

LT   zkratová spoušť s velkým zpožděním 

In   jmenovitý proud 

Ir   nastavitelný proud spouště na přetížení 

Isd   nastavený proud zkratové spouště s malým zpožděním   

tsd   nezávislé časové zpoždění 

I1s   proud označující mez selektivity 

Isc   zkratový proud (Ik) 

Icu   mezní vypínací schopnost 

Usc   napětí nakrátko 

Ue, Ui   jmenovité pracovní napětí 

Icm   jmenovitá zkratová zapínací schopnost 

Icw   jmenovitý krátkodobý výdržný proud 

β   součinitel délkové roztažnosti 

E   modul pružnosti 

ρ   rezistivita 

E0   intenzita elektrického pole 

ϑ0   teplota okolí 

i0     omezený proud 

ip   maximální hodnota předpokládaného zkratového proudu 

KT   zatížitelnost jističe při změně teploty 

KN     zatížitelnost jističe při n jističích vedle sebe 

α   součinitel přestupu tepla  

ϭ   napětí v tlaku 

Ir   nastavitelný proud spouště na přetížení 

EDW   elektrodynamická odolnost 

IEC   Mezinárodní elektrotechnická komise 
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1 Úvod 

Jističe jsou nenahraditelnou a významnou součástí každého elektrického obvodu, slouží k jeho 

ochraně před nepříznivými účinky nadproudů a zkratových proudů konkrétně tepelných a silových. 

Jistič je v obvodu se spotřebiči a zdrojem zapojen sériově společně s elektromagnetickou zkratovou a 

tepelnou spouští, které jsou součástí konstrukčního uspořádání a zajišťují jeho principiální funkčnost. 

Tyto spouště reagují na velikost proudu v obvodu, ve kterém jsou prostřednictvím jističe instalovány. 

Při výskytu nadproudu či zkratového proudu v elektrickém obvodě dávají spouště vybavovací impuls 

mechanismu jističe a tím i k vypnutí poruchového stavu. Obzvláště zkratový proud představuje pro 

celý jištěný obvod značné nebezpečí. Od počátku vzniku zkratu až do jeho vypnutí prochází jištěným 

odvodem velká energie, která všechny prvky v obvodě namáhá vlivem vzniklých tepelných a silových 

účinků.  

V této diplomové práci se právě zabývám měřením velikosti propuštěné energie u pěti různých 

jističů nízkého napětí při vypínání několika po sobě jdoucích zkratů, generovaných impulsním 

generátorem, až ke zničení těchto jističů. To konkrétně realizuji měřením průběhů napětí a proudů na 

kontaktech jističů při hoření oblouku mezi těmito kontakty. Míru energie, která projde jistícím prvkem 

do chráněného obvodu, je označována jako tzv. Jouleův integrál. V podstatě čím menší je hodnota 

Jouleova integrálu, tím menší je hodnota propuštěné energie jistícím prvkem a elektrický obvod je 

lépe chráněn před nepříznivými účinky zkratového proudu. Pro vlastní experimentální měření 

propuštěné energie jsem zvolil pět jističů od různých výrobců. Všechny testované jističe jsou běžně 

používány v domovních instalacích a jsou dostupné na tuzemském trhu, ať již ve specializovaných 

elektrotechnických prodejnách, tak supermarketech.  

Parametry všech testovaných jističů mají vypínací charakteristiku typu B, jmenovitý proud In= 

20A, zkratovou odolnost 6kA,  pracují na jmenovitém napětí Un= 230/400VAC a jsou vhodné pro 

jištění domovních a průmyslových rozvodů. 



2  Jističe   

   

René LYKO  2013 - 2 - 

2 Jističe 

Jističe jsou spínací přístroje nízkého napětí, jež účinkující pří abnormálních stavech v sítích 

nízkého napětí. Musí chránit spotřebiče, nesmí se poškodit při vypínání velkých nadproudů včetně 

zkratových proudů a musí být schopny nového zapnutí. Jističe mají velkou vypínací schopnost, nejsou 

však vhodné k častému spínání, což dokazuji i v mém měření. 

Mechanické vypínání je realizováno střádáním síly v pružině, která se při zapnutí napne. Materiál 

pružiny musí vykazovat dobré statické a dynamické vlastnosti a musí mít vysokou únavovou 

životnost. Vhodné jsou zde nelegované oceli s vyšším obsahem uhlíku a oceli slitinové se zvýšeným 

obsahem manganu a chromu. Napnutá pružina stále tlačí pohyblivý kontakt do vypnuté polohy, a 

proto se musí v zapnuté poloze zajistit zámkem. Povolení zámku je dosaženo působením řídicích 

článků, které kontrolují změnu velikosti proudu vzhledem k druhu poruchového stavu a po dosažení 

podmínky vypnutí dávají popud k uvolnění zámku. Jističe pro malé jmenovité proudy mají zámky 

jednoduchého provedení, nejčastěji jako západky nebo prolomené páky.  

    Řídicí články jističů jsou vlastně spouště a relé. Spoušť je součástí jističe, která reaguje 

mechanicky přímo na zámek či volnoběžku. Při návrhu jističe je nutné zohlednit co nejmenší rozměry 

z důvodu požadavků instalačních rozvodů a zároveň, dodržet vybavovací sílu. Zámky a volnoběžky 

jsou řešeny tak, aby i menší síla postačila k uvolnění mechanismu. Pojmem relé označujeme řídicí 

články, které působí nepřímo, nejčastěji prostřednictvím pomocného elektrického obvodu. 

Nejčastějším případem vybavení jističe v praxi bývá nadproud vyvolaný provozním přetížením 

spotřebičů a zkrat v síti. Hodnotou vybavující spoušť je velikost proudu v obvodu. 

Jiným případem je proudové přetížení spotřebičů vyvolané vlivem snížení napětí tedy podpětí 

v části sítě před místem většího odběru. Tehdy je kontrolovanou veličinou napětí sítě. U vypínačů na 

vysoké a velmi vysoké napětí vytvářejí vypínací impuls jističi relé, jejichž součástí je ještě řídicí 

článek časový. Umožňuje časové zpoždění vypínacího impulsu vzhledem k okamžiku vzniku poruchy. 

Spouště vybavující nadproudy jsou realizovány elektromagnety, pro menší nadproudy jsou 

realizovány jako tepelné články. Vybavující síla je elektromagnetická, u tepelného článku vzniká jako 

následek mechanických napětí při dilataci dvojkovu účinkem tepla vyvolaného proudem. Spouště 

podpěťové jsou rovněž elektromagnety. [5] 

     Nadproudovou spouští prochází trvale proud jištěného obvodu. Zapůsobí však jen tehdy, 

přestoupí-li proud určitou předem nastavenou velikost. Podpěťová spoušť odpojí jištěný úsek tehdy, 

sníží-li se napětí sítě pod jmenovitou hodnotu o určitou nastavenou velikost. Toto snížení napětí 

způsobí zmenšení proudu ve vinutí elektromagnetu a vede k zmenšení jeho tahu. Následující 

odpadnutí kotvy vyvolá žádaný vypínací impuls.  
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Obr. 2.1.: Řez jističem NN 

V této diplomové práci budu zkoumat míru propuštěné energie drobných jističů, které jsou 

typickým případem jistících přístrojů nacházejících své uplatnění např. při jištění domácích rozvodů, 

stavebních rozváděčů, motorů, řídících pultů a mnoha dalších průmyslových aplikací či 

technologických celků. Jsou charakteristické svou jednoduchostí konstrukce a vysokou spolehlivostí. 

Vyrábějí se ve statisícových sériích a typových velikostech jmenovitých proudů (In =  6, 8, 10, 13,  16, 

25). Lze se s nimi setkat jak v jednofázovém, tak trojfázovém provedení (3f celek či 3×1f jednotka s 

mechanickou vazbou). Vlastní mechanismus jističe je jednoduchý, většinou kloubový, ovládaný 

zpravidla ručně přes pákový systém. Kontakty plní zároveň funkci hlavních i opalovacích (nejčastěji 

čelní tupé či smykové kontakty). Pro zhášení elektrického oblouku se využívá elektromagnetického 

vyfukování v kombinaci s hustou kovovou zhášecí komorou. Tyto jističe obsahují vždy 

elektromagnetickou zkratovou a tepelnou spoušť (bimetal).[2] 

2.1 Spouště a relé 

2.1.1 Tepelné spouště 

Princip tepelných spouští je založen na sestavení ze dvou kovových pásků s různými součiniteli 

délkové roztažnosti, mechanicky pevně spojených po celé stykové ploše. Dvojkovové materiály 

(bimetaly) jsou vytvořeny ze dvou vrstev různých kovů nebo jejich slitin. Vrstvy jsou spojeny 
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metalurgicky nebo mechanicky do tvaru plechů, pásů nebo drátů. Dvojkov má pasivní a aktivní 

složku. Pasivní složka má malý činitel tepelné roztažnosti. 

Dvojkovy se od sebe liší dovolenou pracovní teplotou, měrným průhybem, měrným elektrickým 

odporem. Vrstvu kovu s malým teplotním součinitelem roztažnosti tvoří slitina Fe-Ni s obsahem 36 až 

42% niklu nebo invar. [5] 

Vrstvu kovu s velkým teplotním součinitelem roztažnosti tvoří nikl, slitina Fe-Ni s obsahem 

přibližně 20% niklu nebo slitina Cu-Ni nebo přísadami (mangan, chrom, molybden).   Zahříváním 

těchto kovů, ať už vlastním průchodem proudu nebo jiným tepelným článkem, dochází k odlišnému 

roztahování se jednotlivých kovů a pásek z těchto kovů se prohýbá na stranu kovu s menší tepelnou 

roztažností. Dvojkovy pro elektrotechniku se vyrábějí naválcováním za tepla převážně z plechů 

niklových ocelí různého složení. Při ohřevu se vrstva s větším součinitelem roztažnosti, tzv. aktivní 

vrstva prodlužuje podstatně více než vrstva druhá, pasivní. Moduly pružnosti materiálů obou vrstev 

jsou sice různé, ale příliš se neliší, takže z podmínky maximální citlivosti vyplývá stejná tloušťka obou 

pásků. Z teorie pružnosti vyplývá pro výchylku s volného konce pásku délky l a celkové tloušťky d 

vztah  
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kde β1 a β2 je součinitel délkové roztažnosti aktivní a pasivní vrstvy, ϑ teplota ohřátého pásku a ϑo 

teplota okolí. Vrstvy bimetalového pásku se prodlužují i v příčném směru. Aby příčné zakřivení 

nemělo nepříznivý účinek na výchylku, volí se šířka pásku menší než dvacetinásobek tloušťky. [1] 

Je-li konec bimetalového pásku pevně uchycen, bude se pásek ohýbat a druhý, volný konec 

vychylovat. Po dosažení určité výchylky nastane u kontaktní soustavy relé zapnutí jedné části a 

vypnutí zbývající části kontaktů. U tepelných spouští je volný konec opřen o zámek. Tím je vyloučen 

průhyb dvojkovového pásku a vnitřní pnutí vyvolané ohřevem se projeví vznikem síly. Přestoupí-li 

síla velikost danou provedením zámku nebo volnoběžky, nastane jejich přestavení. [1] 

Síla vznikající na volném konci ohřátého bimetalového pásku při potlačené výchylce je právě tak 

velká jako síla, která u studeného pásku vyvolá stejnou výchylku, jako udává rovnice (2.2). Její 

velikost je dána vztahem 
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kde b je šířka pásku, E modul pružnosti.  

Správná funkce tepelné spouště vyžaduje, aby výchylka pásku sledovala přesně změny vnitřních 

mechanických pnutí vyvolaných ohřevem obou vrstev v celém rozsahu teplot, které se mohou při 
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provozu vyskytnout. To znamená, že lze dovolit jen pružné deformace. Aby nevznikly nežádoucí 

trvalé deformace, je nutné splnit podmínku σmax ≤ σD. Zde σmax je maximální mechanické napětí 

vznikající na rozhraní obou vrstev a σD mez pružnosti v tahu pasivní vrstvy, popř. mez pružnosti v 

tlaku aktivní vrstvy. Toto maximální napětí je dáno vztahem 

 

  021max
2

 
E

                                            (2.3) 

 

Má-li být splněna uvedená podmínka zabraňující vzniku trvalých deformací, je dovolená teplota 

ohřevu bimetalového pásku dána nerovností [1] 
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Jako dovolenou teplotu dvojkovového pásku je z uvedeného hlediska nutné uvažovat maximální 

teplotu vyplývající z řešení rovnice (2.7). 

Při určování minimálního proudu, při němž dvojkovový pásek tepelné spouště zapůsobí, tzn. 

dosáhne požadované výchylky s0, se vychází s vyhovující přesností ze střední teploty pásku, dané 

aritmetickým průměrem maximální teploty a teploty přívodních vodičů. Jeho velikost je dána vztahem  
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kde α0 je součinitel přestupu tepla povrchu pásku a přívodů, ρ rezistivita pásku, ρp 

rezistivita materiálu přívodních vodičů, S a O průřez a obvod přívodních vodičů a 

δ* činitel daný vztahem    
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v němž λ je součinitel tepelné vodivosti materiálu pásku. Prostřednictvím členu cosh δ je respektováno 

rozložení teploty po délce dvojkovového pásku. Výchozím vztahem k určení vypínací charakteristiky 

tepelné spouště. Konečný vztah vyplyne opět z podmínky, že spoušť zapůsobí za dobu, během níž 

pásek dosáhne teploty, která vyvolá požadovanou výchylku. Má tvar 
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Ve studeném stavu drží pásek z dvojkovu kontakty proti pružině v sepnutém stavu. Po zahřátí 

nadproudem dojde k jeho průhybu, uvolnění západky a vybavení kontaktů. To je popis přímotopného 

článku s oběma přívody pevnými. U jednoduchého pásku pak musí být přívod ke konci, který zajišťuje 

pohyb, proveden ohebným přívodem. [1] 

       Další možností ohřevu bimetalových pásků je ohřev topným vodičem omotaným kolem pásku. 

Používá se zpravidla v jističích vypínajících už při proudech menších než 6 A, kdy proud procházející 

přímotopným článek nestačí na dostatečné zahřátí bimetalu, Obr. 2.2. 

 

Obr. 2.2.: Ohřev bimetalového pásku 

Bimetal je pak buď zcela mimo elektrický obvod anebo je, což je ještě výhodnější, zařazen do série 

s topným drátem. Závislost na oteplení má za následek nepříznivé působení změn teploty okolí a 

kolísaní proudu způsobujícího ohřev na přesnost bimetalové spouště. Charakteristika dvojkovu je pak 

dosti široké pásmo. K potlačení vlivu počáteční teploty bimetalu je dvojkov vyráběn z materiálů 

působících při teplotách 200 až 300 
o
C. Dvojkovy pro elektrotechniku se vyrábějí naválcováním za 

tepla převážně z plechů niklových ocelí různého složení.[2] 

     Pro lepší využití vlastností tepelných a mžikových spouští používá se obzvláště v obvodech 

nízkého napětí kombinace obou spouští. Pro vypínání nadproudů již od 1,2 násobku jmenovitého 

proudu se užívá tepelné spouště, pro nadproudy od čtyř, šesti a vyšších násobků jmenovitého proudu 

pak mžikové elektromagnetické spouště.  Přesné rozdělení není možné vzhledem k různorodosti 

zátěží, potřeb zákazníka a hlavně výrobců jističů. U spouští na velké jmenovité proudy bývají tepelné 

spouště napájeny ze sekundárních vinutí malých transformátorků, upravených tak, že současně působí 

jako mžiková spoušť, Obr. 2.3. 

     Sekundární vinutí je napojeno na nepřímo vyhřívaný bimetalový článek. Rozptylový magnetický 

tok se uzavírá přes přídavnou kotvu, spojenou se zámkem. Průřez jádra je volen tak, aby od jistého 
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nadproudu došlo k přesycení jádra transformátoru. Sekundární proud pak významně neroste, zůstává 

takřka konstantní, čím se zabraňuje poškození tepelného článku nadměrným proudem. [2] 

 

 

Obr. 2.3.: Ohřev bimetalového pásku při velkých jmenovitých proudech 

2.1.2 Elektromagnetické spouště 

      Princip činnosti mžikové spouště je uveden na obr. 2.4. Proud jištěného obvodu prochází cívkou 

spouště. Kotva spouště zastává funkci zámku a drží kontakty proti tahu vypínací pružiny V v zapnutém 

stavu do okamžiku, kdy obvodem začne procházet tak velký proud, že tah elektromagnetu  překoná 

tah pružiny P. Kotva přitáhne, kontakty odpadnou, obvod se přeruší a kotva rovněž odpadá. 

 

 

Obr. 2.4.: Princip mžikové spouště 

Podpěťová spoušť, obr. 2.5, je naopak, pokud napětí dosahuje požadovaných hodnot, trvale sepnuta, 

vinutím prochází proud, kotva elektromagnetu je v přitaženém stavu. [2] 
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Obr. 2.5.: Princip podpěťové spouště 

Poklesne-li hodnota napětí, potažmo proudu, pod určitou mez, je tah pružiny P větší než přídržná síla 

elektromagnetu, kotva odpadá, vypínací pružina V oddálí kontakty. Princip zpožděné zavřené 

kataraktové spouště je na Obr. 2.6 

 

Obr. 2.6.: Princip kataraktové spouště 

Válcové jádro, umístěné v těsném válci z nemagnetického kovu, je pružinou uvnitř válce tlačeno do 

základní polohy. Válec je vyplněn silikonovým olejem. Při nadproudu vinutí vybudí magnetické pole, 

které se snaží proti síle vnitřní pružiny vtáhnout jádro k hornímu pólovému nástavci.  Pohyb jádra je 

brzděn kapalinou, která musí proudit kolem stěn na druhou stranu kotvy. Čím větší je proud, tím 

rychlejší je pohyb jádra. Při přiblížení jádra k pólovému nástavci se zvýší vnější tah elektromagnetu a 

vnější kotva proti tahu zpětné pružiny přiskočí k pólovému nástavci, čímž vybaví zámek jističe. Od 
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jisté velikosti nadproudu je vnější tah elektromagnetu dostatečný k tomu, aby vnější kotva přiskočila 

mžikově, bez ohledu na polohu jádra v nemagnetickém válci. [2] 

 

 

Obr. 2.7.: Elektromagnetická spoušť jističe L7, výrobce OEZ 

 

      Na činnosti spouští a relé je důležitá závislost doby od počátku změny sledovaného parametru do 

okamžiku vypnutí vypínače v závislosti na velikosti proudu, tj. časová charakteristika spouště či relé. 

V zásadě rozlišujeme dva typy systémů s nastavením časových charakteristik:  

 

 na proudu nezávislým 

 na proudu závislým 

 a jejich kombinací.  

 

Na obrázku 2.8 jsou uvedeny jednotlivé typy časových charakteristik. 

 

Obr. 2.8.: Základní typy časových charakteristik 

     Za proudově nezávislý systém považujeme systém s přímkovou charakteristikou, kdy vypínač 

vypne od určité velikosti nadproudu za stejný čas. Za proudově závislý systém považujeme systém s 

charakteristikou hyperbolického průběhu, kdy vypínač vypne za dobu, která je tím kratší, čím větší je 

velikost procházejícího proudu. Kombinací obou systému se snažíme přiblížit ideálnímu stavu, kdy 

tepelná charakteristika ochranného zařízení má stejný průběh jako jištěný úsek. Pak by jeho funkce 
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byla nejekonomičtější, protože k vypnutí by docházelo až by docházelo k tepelnému ohrožení zařízení. 

Časové charakteristiky se vzhledem k rozsahu nastavitelných proudů a časů vynášejí při grafickém 

záznamu tak, že na ose proudů je poměr I/IN tj. násobky jmenovitého proudu a časová osa se vynáší na 

logaritmickou stupnici. 

     U jističů se setkáváme hlavně se spouštěmi elektromagnetickými a tepelnými. Elektromagnetická 

spoušť je spoušť s charakteristikou na proudu nezávislou, které také říkáme mžiková či zkratová. 

Spouště tepelné mají naopak výhradně charakteristiku proudově závislou. 

2.1.3 Vypínací charakteristika jističů 

Malé jističe pro nízké napětí jsou jasně definovány vypínacími charakteristikami  B, C, D, podle 

ČSN EN 60898. 

 Použití jističů vedení s vypínacími charakteristikami B, C, D: 

 B  zařízení s malými proudovými rázy 3 In (jištění vedení, běžné spotřebiče), náhrada za 

jističe se starší vypínací charakteristikou L 

 C  zařízení s proudovými rázy do 5 In (žárovky, vícepólové asynchronní motory, atd.), 

náhrada za jističe se starší vypínací charakteristikou U 

 D zařízení s velkými proudovými rázy (transformátory, dvojpólové asynchronní 

motory), kde Ik = 8 - 12 In. 

 Označení barvy ovládacích  páček jističů dle In: 

 

 

Obr. 2.9: Barevné označení jističů dle In 
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Obr. 2.10.: Vypínací charakteristika jističů L7, výrobce OEZ s vyznačením parametrů 

Poznámka: Hranice nevypínacích a vypínacích proudů jsou podle normy ČSN EN 60898 předepsány 

na 1,13  - 1,45  In. Referenční teplota okolí 30 °C. 
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Z průběhu vypínací charakteristiky jističů typu B, C a D je zřejmé, že všechny tři typy se od sebe  

liší jen nastavením elektromagnetické (zkratové) spouště.  V oblasti působení tepelné spouště až do 

působení elektromagnetické spouště je tvar vypínací charakteristiky pro všechny typy shodný.  Proto 

je z hlediska dlouhodobého zatěžování vedení malým nadproudem lhostejné, jaký typ vypínací 

charakteristiky jističe zvolíme. Jističe  L7 se vyznačují strmou vypínací charakteristikou, což dovoluje 

ekonomické využívání použitého vedení. Vypočítané hodnoty pro koeficient přiřazení jističe k vedení, 

jsou vztaženy k čárové charakteristice, která prochází 75 % tolerančního pole. 

Z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 2000-4-41) je volba typu vypínací 

charakteristiky závislá na hodnotě impedance smyčky obvodu poruchového proudu.  Vypočítané 

hodnoty jsou vztaženy k nejnepříznivějším hodnotám nadproudů tolerančního pole vypínací 

charakteristiky tj. 5, 10 nebo 20 In  (pro typy B, C nebo D). [12] 

Norma ČSN IEC 60947-2 udává rozmezí nevypínacích a vypínacích proudů 1,05 In   až 1,20 In. 

Referenční teplota okolí je obvykle 40 °C. Pásmo nastavení zkratové spouště pro jističe s vypínacími 

charakteristikami B, C a D je obdobné jako v ČSN EN 60898. [11] 

2.1.4 Vypínací schopnost jističů 

Vypínací schopnost je parametr, který udává hodnotu předpokládaného zkratového proudu, kterou 

musí přístroj bez poškození odpojit. Vysoká hodnota vypínací schopnosti omezujících jističů je 

podmíněna velice krátkými časy vypnutí, které se dále zkracují s rostoucím nadproudem (jednotky 

milisekund viz. Obr. 2.10). Pokud je zdroj schopen dodat vyšší zkratový proud, než je udaná vypínací 

schopnost použitého jističe, musí být předřazena pojistka, která omezí zkratový proud na přípustnou 

hodnotu. Proto je například u jističů L7 pro předpokládaný  zkratový proud nad 10 kA předepsána 

pojistka 100 A gG. Velkou výhodou jističů s vysokou vypínací schopností je omezení nutného počtu 

předřazených jistících prvků. [12] 

2.1.5 Zatížitelnost jističů 

Je nutné si uvědomit, že se změnou okolní teploty se posouvá nevypínací a rovněž vypínací proud 

jističe. Meze 1,13  In  pro nevypínací proud a 1,45  In  pro vypínací proud jsou vztaženy k referenční 

teplotě 30°C. je evidentní, že s rostoucí teplotou zatížitelnost klesá. 

Předepsaná teplota od -5 °C do 40 °C je uváděna podle požadavku ČSN EN 60898. V tomto 

rozmezí musí jistič splňovat předepsané elektrické a mechanické parametry. Pro použití jističů při 

teplotách odlišných od předepsané jsou v katalogu uvedeny závislosti nevypínacího proudu. 

       Graf zatížitelnosti při řazení N jističů vedle sebe charakterizuje teplotní závislost nevypínacího 

proudu při vzájemném tepelném ovlivňování jističů namontovaných vedle sebe. Výrobce tuto 

skutečnost respektuje u vícepólových jističů, kde provádí justaci prostředních pólů. 

 



2  Jističe   

   

René LYKO  2013 - 13 - 

      Výpočet nevypínacího proudu jističe při okolní teplotě T a N jističích vedle sebe zohledňuje oba 

předchozí případy, kdy dochází k tepelnému ovlivňování jističe jak vlivem okolní teploty, tak i 

vzájemným sdílením tepla od sousedních  jističů. [12] 

 

( ) ( )DL nI I KT T KN N    
(2.8) 

    

kde         In   -   jmenovitý  proud jističe (A) 

              KT = It /In  -   zatížitelnost  jističe při změněné okolní teplotě T  

              KN                -   zatížitelnost  jističe při N jističích vedle sebe 

 

 

ip√2 - maximální hodnota předpokládaného 

zkratového proudu  (A) 

 

i0 - omezený proud (také iD) – propuštěný 

proud jističem  (A) 

 

I
2
t - Jouleův integrál (I

2
t = ∫i

2
dt) – odpovídá 

ploše pod křivkou omezeného  proudu i0  

(A
2
s) 

 

Un - síťové napětí (V) 

 

U -  napětí oblouku (V) 

 

t  -   celková vypínací doba (s) 

 

ta - vypínací doba (s) - cca 0,7 ms 

 

tL  -   doba hoření oblouku (s) - cca 2 ms (t = ta 

+ tL) 

 

 

 

Obr. 2.11.: Diagram vypnutí jedné půlvlny předpokládaného zkratového  proudu 10 kA pro jistič 

s  In=  16  A, vypínací charakteristika B. 



2  Jističe   

   

René LYKO  2013 - 14 - 

Předpokládaný zkratový proud by vznikl, pokud by byl jistič vynechán a nahrazen vodičem o 

nulovém odporu. Hodnota předpokládaného zkratového proudu je uvedena v efektivní hodnotě 

(harmonický sinusový tvar), hodnota omezeného proudu je v maximální hodnotě (nesinusový průběh). 

 

2.1.6 Kategorie užití jističe 

 Norma IEC 60947-2 definuje dvě kategorie užití jističů: 

 Jističe kategorie A, které nejsou určeny pro vypnutí s časovým zpožděním. Do této kategorie 

obvykle spadají kompaktní jističe. Tyto jističe mohou zajistit proudovou selektivitu. 

 

 Jističe kategorie B, které jsou určeny pro časovou selektivitu. Vypnutí proto může být časově 

zpožděno (až do 1s) pro všechny zkratové proudy, které jsou menší než proud Icw. 

Toto je obvyklý případ vzduchových jističů nebo kompaktních jističů s velkými jmenovitými 

proudy. Pro jističe instalované v hlavních a úsekových rozváděčích je důležité, aby se hodnota Icw 

rovnala Icu. Tato podmínka přirozeně zajistí (časovou) selektivitu až do plné mezní vypínací 

schopnosti Icu. [7] 

 Poznámky k elektrickým parametrům uvedeným v normě: 

Nastavitelné hodnoty spouští, při kterých jistič vypne, se udávají pomocí vypínacích charakteristik. 

Jednotlivé části této charakteristiky jsou určeny následujícími proudy (definovanými v dodatku K 

normy IEC 60947-2). 

2.1.7 Definice jednotlivých částí proudů vypínací charakteristiky jističe: 

 

 

Obr. 2.12.: Jednotlivé části proudů v charakteristice definované v normě IEC 60947-2. 
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 Jmenovitý proud (In) 

In (udávaný v efektivních hodnotách) = maximální trvalý proud, který při udané teplotě 

okolí nevyvolá abnormální nárůst teploty. Např. 125 A při 40 °C 

 Nastavitelný proud spouště na přetížení (Ir) 

             Ir (udávaný v efektivních hodnotách) je závislý na In. Ir je parametrem ochrany proti 

přetížení. Při práci v oblasti přetížení jsou hodnoty smluveného nevypínacího proudu Ind a vypínacího 

proudu Id následující: 

a) Ind = 1,05 Ir 

b) Id = 1,3 Ir 

Proud Id se udává pro smluvenou vypínací dobu. Při proudu větším než Id dojde k vypnutí jističe 

způsobenému tepelnými účinky v době odpovídající inverzně závislé vypínací charakteristice. 

Ochrana s nastavením Ir je označována jako spoušť na přetížení nebo spoušť s velkým zpožděním 

(LT). 

 Nastavitelný proud zpožděné zkratové spouště (Isd) 

             Isd udávaný v efektivních hodnotách je závislý na Ir. A Isd je parametrem ochrany proti 

zkratům. Jistič vypne podle vypínací charakteristiky zpožděné zkratové spouště: 

a) buď s nezávislým časovým zpožděním tsd 

b) nebo při konstantním I
2
t 

c) nebo bez záměrného zpoždění (podobně jako u okamžité spouště) 

Proud Isd je známý také jako Im (proud spouště s malým zpožděním, ST). Spoušť s nastavením 

Isd je označována jako selektivní zkratová spoušť. 

 Nastavitelný proud okamžité spouště (Ii) 

                   Ii (udávaný v kA) je závislý na In. Ii je u všech kategorií jističů parametrem okamžité 

(nezpožděné, INST) ochrany proti zkratům. Při vysokých nadproudech (zkraty), které jsou vyšší než 

nastavená hodnota Ii, musí jistič okamžitě vypnout poruchový proud. Tuto spoušť je možno v 

některých typech jističů vyřadit (zejména v jističích kategorie B). [7] 
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3 Pojistky 

V elektronice a elektrotechnice slouží pojistka (z latinského "fusus", což znamená rozpustit) jako 

nadproudová ochrana. Její základní složkou je kovový drát nebo pás, který taje, při definovaném 

nadproudu a tím přeruší obvod, ve kterém je připojen. Zkrat, přetížení nebo selhání zařízení je často 

důvodem pro nadměrným proudem. Pojistka pak přeruší nadměrný proud (údery) tak, že je zabráněno 

dalšímu poškození tím, přehřátí nebo požáru. Schémata předpisy často definují maximální proud 

pojistky hodnocení pro jednotlivé okruhy. Zařízení nadproudové ochrany jsou nezbytné v elektrických 

systémech omezit ohrožení lidského života a škody na majetku. Pojistky jsou vybrány tak, aby 

umožnila průchod proud a nadměrný proud pouze po krátkou dobu. Pojistka byla patentována Thomas 

Edison v roce 1890 jako součást jeho úspěšného rozvodné soustavy. [3] 

3.1 Podstata vypínacího pochodu pojistek a jejich provedení 

     Materiál tavné vložky je měď nebo stříbro. Pro větší proudy často řadíme několik paralelních 

pásků. Pásek má v několika místech zúžený průřez. V místech zúženého průtočného průřezu se 

pohybuje proudová hustota ve stovkách A/mm
2
. Zpravidla v jednom místě je na pásek nanesena vrstva 

lehce tavitelného kovu např. cínové pájky tzv. rozrušitele. Při velkých nadproudech se teplota v 

zeslabených místech rychle zvýší a vodič se v těchto místech přetaví. Vodič v místě pájky se přerušuje 

při nižší teplotě, než je teplota tavení materiálu z něhož je vyroben, a tím je schopen přerušovat menší 

nadproudy. Tavný vodič ze stříbra má má teplotu tavení 1233K, cínová pájka např. teplotu tavení 

483K – tato kombinace přerušuje nadproudy, při kterých teplota tavného vodiče dosáhne 630K. 

Ukazatel stavu pojistek bývá zpravidla pásek z pérového bronzu, zajištěný v předepnutém stavu 

připájeným slabým tavným vodičem, připojeným paralelně k tavné vložce, takže při působení pojistky 

musí dojít nutně také k jeho přetavení a tím k vymrštění pérka ukazatele. 

Obr. 3.1: Řez tavnou pojistkou nn 
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Pro větší jmenovité proudy do 63A přidáváme do patrony paralelní páskový tavný vodič. Nožové 

pojistky jsou vyráběny jako rozebíratelné. Keramika je polévána opatřena v čelech děrami se 

speciálními závity hrubšího stoupání pro připevnění víček kalenými ocelovými zinkovanými šrouby. 

Víčko je z ocelového plechu (galvanicky zinkováno a pasivováno chromátováním) s netknutým 

kontaktním nožem z měděného plechu (stříbřeno) na který je zevnitř bodově připraven tavný vodič. 

[4] 

 

Obr.3.2: Řez nožovou pojistkou 

 

Obr. 3.3: Nožové pojistky 

    Hasivem pro tavné pojistky NN i VN je křemičitý písek, který musí být velmi čistý, o obsahu 

alespoň 99%SiO2 . Zrnitost písku se pohybuje od 0,2 až do 1mm. Příliš jemný písek může bránit 

kovovým parám proniknout do potřebné vzdálenosti od jádra oblouku, naopak velká zrna nedovolí 

vytvoření potřebného přetlaku v místě oblouku. [6] 
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Přírodní písek se mele, plaví, suší a třídí přesíváním. Písek musí být suchý, tento stav se musí 

udržet i v provozu vhodným uzávěrem patrony. 

Pojistkový písek musí spolehlivě vyplnit všechny potřebné dutiny v patroně a proto užíváme při 

plnění pojistek mechanických vibrátorů poháněných elektromagnety. [4] 

Odlišnost mezi pojistkou a jinými spínacími přístroji je v tom, že rozpojení kontaktů je nahrazeno 

přetavením vodiče. Pojistky jsou provedeny jako utěsněné komory (vložky, patrony), v nichž 

elektrický oblouk hořící mezi konci přetaveného vodiče zaniká spolupůsobením vysokého tlaku, který 

vyvolá. Celá energie oblouku se předá zčásti hasivu (nejčastěji zrnitému), zčásti plynu vyplňujícímu 

zbývající prostor komory. V souladu s kinetickou teorií plynů zvětší dodaná energie kinetickou energii 

molekul plynu, tedy také rychlost jejich pohybu. Vnějším projevem je zvýšení tlaku. Páry roztaveného 

kovu současně prudce expandují do prostoru mezi zrna hasiva z čistého křemičitého písku průměru 0,2 

až 0,5 mm a kondenzují na jejich povrchu, který je poměrně velký a v porovnání s teplotou par téměř 

studený. Tím se ve výbojovém prostoru zmenší množství snadno ionizovatelných částic, a zhorší tak 

podmínky vedení proudu. Oblouk vzniklý v prostoru roztavené a vypařené části vodiče se současně 

prodlužuje postupným odtavováním konců zbytků tavného vodiče. [5] 

    Zvýšený tlak znesnadňuje v souladu se Sáhovou rovnicí (známou z fyziky) termickou ionizaci 

plynu v prostoru, který zaujímá oblouk. Existence oblouku za těchto okolností vyžaduje podstatně 

větší intenzitu elektrického pole než za normálního tlaku. Experimentálně byla zjištěna závislost 

intenzity elektrického pole na tlaku ve tvaru [5] 
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0  (3.1) 

 

kde E0 je intenzita elektrického pole v daném prostředí při normálním atmosférickém tlaku p0, p je tlak 

a n exponent v rozmezí 0,5 až 1. Kromě toho zvětšením rychlosti molekul plynu se zvětšuje tepelná 

vodivost plynu, což podporuje ochlazování oblouku a dále přispívá k zvětšení intenzity elektrického 

pole. Proto i při krátkém oblouku vznikne poměrně značné vysoké napětí oblouku. V součinnosti s 

napětím zdroje je pak nutným následkem zmenšování proudu na nulovou hodnotu. Vysoké obloukové 

napětí tedy vyznačuje dobrou činnost pojistky, protože vyvolá rychlý zánik proudu. Na druhé straně 

však rychlá změna proudu vyvolá na indukčnosti obvodu vysoká přepětí, namáhající izolaci 

elektrického zařízení. Je tedy nutné nalézt takové rozměry vložky, aby při dobré zhášecí účinnosti 

mělo spínací přepětí ještě přijatelnou velikost. Za předpokladu, že celá energie W vytvořená obloukem 

zvětší kinetickou energii molekul plynu, platí pro vztah mezi tlakem, objemem a energií vztah 
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      V ideálním případě energie vytvořená obloukem se rovná magnetické energii LI
2
/2 

nahromaděné v indukčnosti obvodu, kde I je okamžitá hodnota proudu v okamžiku 

přetavení vodiče, tedy téměř v okamžiku vzniku oblouku. [5] 

 

Z důvodu dokonalého jištění zařízení je nutné, aby pojistka omezila velikost  zkratového proudu. 

Proto se tavný vodič přetavuje při podstatně menším proudu, ještě v počáteční fázi vývoje zkratového 

proudu. Vypnutí pojistky ve stejnosměrném obvodu je charakterizováno průběhy proudu a napětí 

podle obr. 3.4 a ve střídavém obvodu podle obr.3.5. Šrafovaná plocha je úměrná energii propuštěné 

pojistkou do jištěného zařízení. Ta musí byt menší než tepelná odolnost zařízení. Její část představující 

plochu ohraničenou tlustou čarou musí způsobit přetavení vodiče. Jde proto o přiřazení průřezu 

tavného vodiče k této energii. 

 

Obr. 3.4: Průběh proudu a napětí při přerušování 

stejnosměrného proudu pojistkou 

Obr. 3.5: Průběh proudu a napětí při přerušování 

střídavého proudu pojistkou 

Protože doba tavení je velmi krátká, lze zanedbat odvádění tepla z tavného vodiče. Výchozím 

vztahem je rovnice energetické rovnováhy vyjadřující akumulaci tepla v tavném vodiči ve tvaru 
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kde R je odpor tavného vodiče, W1 energie potřebná k ohřevu vodiče na teplotu tavení a W2 

energie potřebná k roztavení vodiče (přechodu ze skupenství pevného do skupenství kapalného).  

Úpravou vyplyne tvar (3.4): 
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kde S je průřez tavného vodiče a K materiálová konstanta zahrnující fyzikální parametry materiálu 

(konduktivitu, teplotní součinitel odporu, měrnou tepelnou kapacitu, teplotu tavení materiálu, 

skupenské teplo tavení). Odhadneme-li tedy velikost energie odpovídající uvedené plošce jako určitou 

část energie vyjadřující teplotní odolnost jištěného zařízení, lze z rovnice (3.4) pro zvolený materiál 

určit průřez tavného vodiče. V nejjednodušším případě souměrného zkratového proudu lze sinusovku 

s dostatečnou přesností nahradit přímkou, tj. výrazem 

 

tIti 2)(   (3.5) 

 

kde I je efektivní hodnota proudu v obvodu bez působení pojistky, tzv. předvídaný 

proud. Po dosazení tohoto proudu do rovnice (3.4) vyjde doba tavení 
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Tato doba dosazená do rovnice (3.5) dá tavný proud 

 

3 211 IKSItav   (3.7) 

 

Výpočet tavného proudu a doby tavení pro nesouměrný průběh zkratového proudu je náročnější se 

zřetelem k složitému výrazu popisujícímu jeho průběh. Kromě toho nejde o jednoznačně definovaný 

průběh. Jak je známo, vzniká celé spektrum průběhů související s počáteční fází napětí v okamžiku 

vzniku zkratu jako proměnným parametrem. Určitý podíl na rozptylu doby tavení a velikosti tavného 

proudu má také indukčnost obvodu. Počínaje určitou velikostí předvídaného proudu poskytne rovnice 

(3.7) velikosti tavného proudu menší než vrcholová hodnota předvídaného proudu. To znamená, že od 

této velikosti předvídaného proudu má pojistka omezující účinek na vývoj zkratového proudu.    

Principiální tvar vypínací charakteristiky pojistky mimo oblast omezovacího účinku vyplývá z 

energetické rovnováhy pro nestacionární ohřev ve tvaru 
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kde c je měrná tepelná kapacita materiálu vodiče, S, O průřez a obvod tavného vodiče, α0 

součinitel přestupu tepla do prostředí obklopujícího tavný vodič, I efektivní hodnota nadproudů v 

obvodu. [1] 

Pro případ zkratových proudů, kdy lze zanedbat třetí složku rovnice (3.8) dostaneme vztah 
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  (3.9) 

 

K charakterizování pojistky slouží kromě tavné charakteristiky ještě údaj jmenovitého a krajního 

proudu. Jmenovitý proud má takovou velikost, kterou pojistka snese trvale, aniž by teplota přestoupila 

dovolenou hodnotu. Krajní proud pojistky nazýváme ten proud, při němž se vodič právě ještě 

neroztaví. Volí se zpravidla jako (1,3 až 2) násobek jmenovitého proudu. Tavná charakteristika se tedy 

asymptoticky přibližuje k této velikosti nadproudů. [1] 

 Zkratový proud vyvolá tak rychlý nárůst teploty, že se vodič se roztaví téměř v celé délce. 

Náhodná zeslabení průřezu v některých místech představují proudové záhyby, které podléhají 

účinkům elektrodynamických sil, neboť kapalný sloupec si můžeme představit jako soustavu 

paralelních vodičů. Proto se zeslabená místa dále seškrcují, roztavený sloupec se zvlní, až se rozpadne 

na kapičky mezi nimiž vzniknou oblouky. Při velkých proudech se mohou kapičky vypařit a dílčí 

oblouky spojit v jeden souvislý oblouk. Tento úkaz již není vítaný, neboť takto se mohou přenést paty 

oblouku na víka pojistky. To může způsobit protavení vík provázené výronem horkých plynů, což 

podstatně zmenší intenzitu zhášení oblouku. Výron horkých plynů do prostoru soustavy přípojnic 

může kromě toho vyvolat nový zkrat doprovázený obvykle následným poškozením soustavy dříve, 

než pojistka přeruší proud. Protavení vík způsobí velmi často selhání pojistky, tzn. že nepřeruší 

poruchový proud a zasahuje další jističi přístroj v obvodu. Proto zajišťujeme vznik oblouku uprostřed 

tavného vodiče jeho vhodnou úpravou. U vodičů kruhového průřezu je zužování technologicky 

náročné. Používají se proto jako nezúžené, a to jen pro malé jmenovité proudy, a nepříliš velké 

zkratové proudy. Pro větší jmenovité proudy a velké zkratové proudy se používají páskové tavné 

vodiče. U nich lze místo vzniku oblouku snadno předurčit vytvořením zúžených můstků ražením. 

Protože takto tvarovaný vodič omezí zkratový proud, zmenší se energie vyvinutá obloukem, a tím také 

tlak na hodnotu přijatelnou z hlediska mechanické pevnosti vložky. Kromě toho poměrně krátké úseky 

tavného vodiče malého průřezu vytvoří malé množství kovových par, takže se příznivě ovlivní 

podmínky zhášení oblouku. K přerušování velmi velkých proudů se tavný vodič zužuje na několika 

místech. 

V tomto případě může pojistka již při průchodu jmenovitých proudů dosahovat teplot ohrožujících 

vlastní izolaci i okolní zařízení. Z tohoto důvodu se používá několik paralelních tavných vodičů. 

Jiným prostředkem ke snížení teploty pojistek při jmenovitých proudech a malých nadproudech bylo 

použití tavných vodičů z cínu, zinku, olova, popř. jejich slitin. Tyto snadno tavitelné kovy mají 
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poměrně malou elektrickou vodivost, a průřez tavného vodiče vycházel proto velký. Tím se však také 

výrazně zvětšilo množství kovů ovlivňujících nepříznivě zhášení oblouku. Proto se vyrábějí tavné 

vodiče stříbrné nebo měděné, přičemž pro pojistky na velmi velké vypínané proudy nebo působící 

velmi rychle se používá výhradně stříbro. A to nejen pro větší elektrickou vodivost, ale i pro menší 

výparné teplo, takže se vypařuje rychleji než měď. Udržení teploty na přijatelné výšce při malých 

nadproudech se dosahuje nanesením malého množství snadnotavitelné slitiny na střední část tavného 

vodiče. Nadproudem roztavená slitina rozpouští kov vlastního tavného vodiče a vytváří s ním slitinu 

se zvětšenou rezistivitou a teplotou tavení asi 400 °C. [1] 

3.2 Rozdělení pojistkových vložek 

     První písmeno v označení charakteristiky udává rozsah vypínání: 

 

g - označuje pojistkové vložky, které jsou schopny vypínat veškeré nadproudy až do vypínací 

schopnosti. 

a - označuje pojistkové vložky, které mohou vypínat pouze část nadproudů („zkraty”). 

Tyto pojistkové vložky nejsou schopny vypínat určitou část nadproudů (nízké nadproudy cca do 1,4 

násobku Ιn) a jištění v této oblasti musí být zajištěno jiným způsobem (tepelné relé, jistič). 

 

     Druhé písmeno označuje kategorii užití, udává přesně ampérsekundové charakteristiky, smluvené 

doby, proudy a meze: 

 

gG - označuje tavné vložky „g” s charakteristikou vhodnou pro všeobecné jištění (nejpoužívanější 

pojistkové vložky). 

gL - německá obdoba charakteristiky gG, přičemž pojistkové vložky s charakteristikami gG a gL lze 

bezproblémů vzájemně zaměňovat. 

aM - označuje tavné vložky „a” s charakteristikou vhodnou pro jištění motorových obvodů při 

vyloučení určité oblasti nízkých nadproudů. 

gTr - označuje tavné vložky „g” s charakteristikou určenou pro jištění transformátorů. 

gF1 - označuje tavné vložky „g” s charakteristikou určenou pro jištění kabelových vedení. 

gR - označuje tavné vložky „g” s charakteristikou určenou pro jištění polovodičových součástek. 

aR - označuje tavné vložky „a” s charakteristikou určenou pro jištění polovodičových součástek při 

vyloučení určité oblasti nízkých nadproudů. 
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Obr. 3.6: Tavná charakteristika pojistky zpožděné 

 

Obr. 3.7: Tavná charakteristika pojistky normální
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4 Struktura elektrického rozvodu nn 

 

Ochranné přístroje a jejich vzájemná koordinace musí odpovídat specifickým potřebám dané 

instalace. V úrovni hlavních a úsekových rozváděčů je nejvyšší potřeba spolehlivosti napájení. V 

úrovni hlavních podružných rozváděčů je důležité omezit namáhání vznikající při poruchách v úrovni 

podružných rozváděčů konečné spotřeby je nejdůležitější bezpečnost uživatelů. 

 Úroveň A: hlavní a úsekové rozváděče 

Přístroje v této úrovni jsou vstupem pro napájení celého elektrického rozvodu. Proto je zde 

důležitá spolehlivost dodávky elektrické energie. 

 Zkratové proudy jsou vysoké v důsledku blízkosti napájecích zdrojů bohatě dimenzovaných 

přípojnic, které musí vést velké pracovní proudy. V této oblasti se používají výkonové vzduchové 

jističe. 

 

Obr. 4.1: Schéma vyrovnání efektu sil vyvolaných protékajícím proudem 

 

Tyto jističe jsou navrženy pro přenos vysokých pracovních proudů. Obbvykle se umísťují do 

přívodů a vývodů hlavních rozváděčů. Musí zůstat zapnuty i v případě zkratů v napájeném rozvodu, 

aby umožnily přiřazeným jističům poruchy vypnout. Proto je jejich působení obvykle časově 

zpožděné. Důležitými vlastnostmi jsou elektrodynamická odolnost (EDW) a vysoká tepelná odolnost 

udávaná krátkodobým výdržným proudem (Icw). Jistič je konstruován pro dosažení co nejvyšší 

elektrodynamické odolnosti, využívá se kompenzační efekt sil vyvolaných protékajícím proudem. 

  

Hlavní parametry těchto jističů: 

 

 průmyslové provedení odpovídající normě IEC 60947-2 (ČSN EN 60947-2) 

 vysoká vypínací schopnost Icu od 40 do 150 kA 
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 jmenovitý proud od 1000 do více než 5000 A 

 Plynulost napájení je zajištěna úplnou selektivitou, s předřazenými pojistkami 

instalovanými na vn straně napájecích transformátorů  se všemi přiřazenými vývody 

(časová selektivita). 

 Úroveň B: hlavní podružné rozváděče 

Tyto rozvaděče jsou umístěny ve střední části elektrické instalace, elektřina se rozvádí pomocí 

vedení (přípojnicové nebo kabelové rozvody), které bylo optimálně nadimenzováno. Zdroje jsou stále 

relativně blízko, zkratové proudy mohou dosáhnout až 100 kA. Požadavky na plynulost napájení jsou 

ještě vysoké. Přístroje v této úrovni musí omezovat účinky poruch a musí být perfektně zkoordinovány 

s předřazeným i přiřazeným rozvodem nn. 

V této oblasti se používají kompaktní jističe. Tyto jističe musí vypnout a přerušit proud co 

nejrychleji. Hlavní snahou je co nejvíce omezit silové a tepelné namáhání, kterému jsou při poruchách 

vystaveny kabely, přívody a dokonce i spotřebiče. K tomuto účelu je potřeba využít odpudivých sil 

mezi kontakty, které zajistí vypnutí poruchy dokonce před jejím plným rozvinutím. [8] 

 

Obr. 4.2: Příklad schématu s odpuzujícím účinkem 

Na obr. 4.2 je možné vidět uspořádání kontaktů s jednoduchou proudovou smyčkou s odpuzujícím 

účinkem, jde o příklad schématu s odpuzujícím účinkem připevněným na magnetickém jádru cívky, 

který odtlačí nebo přitáhne pohyblivý kontakt. 

Odpuzující účinek může být posílen použitím magnetických obvodů s účinkem úměrným kvadrátu 

proudu (mg. obvod tvaru U vtahující nebo vypuzující kontakt), nebo s účinkem úměrným strmosti 

nárůstu proudu (di/dt), který je výhodný obzvláště při vysokých proudech (Ik). [8] 

 

Hlavní parametry kompaktních jističů: 

 

 průmyslové provedení odpovídající normě IEC 60947-2 (ČSN EN 60947-2) 

 vysoká vypínací schopnost Icu (36 až 150 kA) 
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 jmenovitý proud od 100 do 1600 A 

 kategorie užití B pro typy s velkým jmenovitým proudem (> 630 A) 

 kategorie užití A pro typy s nižším jmenovitým proudem (< 630 A) s rychlým zapínáním a 

vypínáním a třemi stabilními polohami mechanismu (ON/ OFF/vybaven) 

 

Plynulost napájení je zajištěna selektivitou částečnou, což je řešení možné uvnitř nedůležitých 

obvodů nebo úplnou, pokud rozvod vyžaduje vysokou spolehlivost napájení.  

 Úroveň C:   podružný rozvod konečné spotřeby 

Jisticí přístroje jsou umístěny přímo ve vývodech na spotřebiče, musí být zajištěna selektivita s 

předřazenými jisticími přístroji. 

Pro tuto úroveň rozvodu jsou typické malé zkratové proudy (několik kA). 

 

Obr. 4.3: Princip modulárního jističe 

Tyto jističe jsou konstruovány pro ochranu  koncových rozvodů. Jejich úkolem je omezit silové a 

tepelné namáhání, kterému jsou při poruchách vystaveny kabely i spotřebiče. 

Převážně používané technologie modulárních jističů omezují vzniklá namáhání již od jejich 

vzniku. V modulárních jističích se pro pohyb kontaktů využívá magnetických sil. Po vybavení spouště 

magnetický úderník vyvolá okamžitý a rychlý pohyb pohyblivého kontaktu. Tím rychle a velmi brzy 

naroste obloukové napětí. U miniaturních jističů s malým jmenovitým proudem přispívá k omezení i 

významná impedance mezi přívodem a vývodem pólu. Modulární jističe jsou ideální pro jištění v 

domácnostech a jištění pomocných obvodů. [8] 

 Pro tento účel postačují jističe podle normy IEC 60898. Pokud ale mají být jističe použity pro 

průmyslové aplikace, musí splňovat normu IEC 60947-2.  
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Hlavní parametry modulárních jističů: 

 vypínací schopnost podle obvyklých potřeb (průměrně několik kA) 

 jmenovitý proud od 1,5 do 125 A podle napájené zátěže 

 normálně určeny pro použití v domácnostech, odpovídají normě IEC 60898  

 

 

Obr. 4.4: Struktura rozvodu nn
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5 Volba spínacích přístrojů 

Kontaktní systémy spínacích přístrojů jsou řešeny s určitou dynamickou odolností. Při překročení 

její meze (zkratový proud větší než vrcholové hodnoty) hrozí nadměrné opálení kontaktů, jejich 

svaření, nebo dokonce úplná destrukce přístroje. Také jejich proudovodnou dráhu lze vystavit 

zkratovému proudu jen po určitou dobu, aniž by došlo k poškození. Musí být tedy správně voleny a 

chráněny jisticími přístroji z hlediska svých parametrů s ohledem na konkrétní předpokládané zkratové 

proudy. Vlastnosti spínacích přístrojů, proudových chráničů a jiných kontaktních přístrojů, které 

nejsou vybaveny vlastní nadproudovou ochranou, jsou z hlediska odolnosti proti účinkům zkratových 

proudů charakterizovány těmito parametry: 

 Jmenovitý proud In, redukovaný jmenovitý proud Ir  

Jmenovitý proud In jisticích přístrojů (jističe, pojistky, nadproudová relé), popř. redukovaný 

jmenovitý proud Ir, je spolu s průběhem vypínací charakteristiky rozhodujícím parametrem pro volbu 

přístroje z hlediska nadproudové ochrany daného elektrického zařízení, selektivity jištění a zajištění 

ochrany samočinným odpojením od zdroje (impedanční smyčka). U jističů s nastavitelnou 

nadproudovou spouští, konkrétně s časově závislou tzv. tepelnou spouští, je tento parametr dán 

proudem, který se rovná jeho maximálnímu nastavení. Konkrétní nastavená hodnota se obvykle 

nazývá redukovaný jmenovitý proud a označuje se Ir. [7] 

 Jmenovitý pracovní proud Ie  

Jmenovitý pracovní proud je proud odpínače nebo jiného elektrického zařízení (neudává se u 

jisticích přístrojů – u nich se udává jmenovitý proud In) stanovený výrobcem a je závislý na 

jmenovitém pracovním napětí, kategorii užití, jmenovitém provozu, jmenovité frekvenci a typu 

ochranného krytu (je-li to aplikovatelné). Pro odpínač nebo jiné zařízení může být stanoveno více 

hodnot jmenovitého pracovního proudu, a to v závislosti na různých hodnotách výše uvedených 

veličin a údajů. [7] 

 Jmenovitá zkratová zapínací schopnost Icm 

Jmenovitá zkratová zapínací schopnost přístroje je hodnota zkratové zapínací schopnosti přiřazená 

přístroji výrobcem pro jmenovité pracovní napětí při jmenovité frekvenci a při stanoveném účiníku 

pro střídavý proud nebo při časové konstantě pro stejnosměrný proud. Vyjadřuje se jako maximální 

předpokládaný vrcholový (dynamický) proud. Zjednodušeně řečeno, jisticí přístroj nebo odpínač s 

jmenovitou zkratovou zapínací schopností Icm je schopen zapnout předpokládaný zkratový proud o 

vrcholové hodnotě maximálně se rovnající hodnotě Icm. [7] 
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 Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud přístroje je hodnota krátkodobého výdržného proudu 

přiřazená jisticímu přístroji nebo odpínači výrobcem, kterou je tento přístroj schopen po určenou dobu 

(krátkodobé zpoždění) bez poškození přenášet. V případě střídavého proudu je to efektivní hodnota 

střídavé složky předpokládaného zkratového proudu. 

Krátkodobé zpoždění přiřazené jmenovitému krátkodobému výdržnému proudu musí být 

minimálně 0,05 s (obvykle bývá 1 s). U jističů udává jmenovitý krátkodobý výdržný proud hodnotu 

proudu, do které může být využita časová selektivita daného jističe s přiřazeným jisticím přístrojem, 

pokud to nastavení jeho časově nezávislé okamžité spouště dovolí. Přitom nastavené krátkodobé 

zpoždění časově nezávislé zpožděné spouště nesmí být delší než krátkodobé zpoždění přiřazené 

jmenovitému krátkodobému výdržnému proudu. 

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw udávaný u odpínačů umožňuje stanovit jejich správnou 

ochranu (předjištění) před tepelnými účinky zkratových proudů. Přitom se uvažuje, že jištěným 

odpínačem může při časech kratších než 5 s maximálně projít hodnota I
2
t daná hodnotou proudu Icw a 

dobou jeho možného trvání. [7]  

 Jmenovitý podmíněný zkratový proud Inc (také značen Ikn, Icon nebo Icc) 

Jmenovitý podmíněný zkratový proud se uvádí např. u pojistkových odpínačů a odpojovačů, 

proudových chráničů atd. Obvykle se neudává u jiných druhů odpínačů a odpojovačů; u nich se ale 

uvádí Icm a Icw. U různých druhů přístrojů bývá značen různě, např. Inc, Ikn apod. 

Jmenovitý podmíněný zkratový proud přístroje je hodnota předpokládaného zkratového proudu 

stanovená výrobcem, který může přístroj chráněný před zkratem jisticím přístrojem stanoveným 

výrobcem spolehlivě přenášet po dobu funkce tohoto přístroje. Přístroj tedy lze použít spolu se 

stanoveným ochranným přístrojem v místě obvodu, kde hodnota počátečního rázového zkratového 

proudu je menší nebo rovna hodnotě jeho jmenovitého podmíněného zkratového proudu. [7] 

 Omezený zkratový proud Io  

Pokud jisticí přístroj vypíná dostatečně rychle, tzn. dříve než zkratový proud dosáhne své 

vrcholové hodnoty, omezí se zkratový proud, a tím i jeho dynamický a tepelný účinek [7] 

Omezený zkratový proud io udávaný u jisticích přístrojů vyjadřuje největší okamžitou vrcholovou 

hodnotu proudu, která se může vyskytnout za omezujícím jisticím přístrojem za nejméně příznivých 

podmínek v obvodu. Udává se v závislosti na předpokládaném zkratovém proudu Ip. 

Pojistky obecně mají lepší omezovací schopnosti než jističe. Je to dáno fyzikální podstatou jejich 

působení (žádná setrvačná hmota v procesu vypínání, příznivé podmínky zhášení oblouku). Při 

vhodném konstrukčním řešení však jističe také umožňují razantní omezení zkratového proudu. [7] 
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 Jouleův integrál I
2
t 

Jouleův integrál jisticího přístroje charakterizuje energii propuštěnou jisticím přístrojem při 

vypínání zkratových proudů, tj. energii, která svými tepelnými účinky namáhá jištěné zařízení. U 

jisticích přístrojů se uvádí Jouleův integrál I
2
t v závislosti na předpokládaném zkratovém proudu Ip: 

[7], dále viz. kapitola Energie obvodu. 

 

Tab. 5.1. Zkratové proudy běžných distribučních transformátorů s jmenovitým sekundárním 

napětím U2 = 420/242 V 

Jmenovitý 

výkon Sn 

Jmenovitý 

proud In 

Napětí 

nakrátko uk 

Počáteční 

rázový 

zkratový 

proud Ik0²  

Nárazový 

zkratový 

proud ip 

(kV·A) (A) (%) (kA) (kA) 

100 137 4 3,4 6,1 

160 220 4 5,5 10,3 

250 344 4 8,6 16,6 

6 5,7 11,1 

400 550 4 13,7 30,3 

6 9,1 20,3 

630 866 6 14,4 32,7 

1 000 1 375 6 22,9 51,7 

1 600 2 199 6 36,7 82,5 
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6 Selektivní působení jistících přístrojů 

V rozvodném systému jsou obvykle zátěže (spotřebiče) připojeny ke zdrojům přes řadu spínacích 

ochranných a ovládacích zařízení. A použití jističů jako ochranných prvků s cílem odpojit pouze 

odbočku nebo zátěž s poruchou od sítě bez ovlivnění jiných vývodů a zachovat nepřerušené napájení. 

 

Pokud by nebyla důsledně zajištěna selektivita, hrozí nebezpečí vypnutí více ochranných zařízení, 

takže jediná porucha by mohla způsobit výpadek napájení velké části rozvodu. Důsledkem toho je 

nežádoucí ztráta napájení funkčních, neporuchových částí systému. 

 

Nejběžnější typy přetížení rozvodů představují: 

• přetížení, 

• zkraty, 

• proudové nárazy, 

• zemní proudy, 

• přechodové jevy vyvolané poklesem napětí nebo ztrátou napájení. 

6.1 Druhy selektivity mezi dvěma jistícími prvky 

Studie selektivity řeší pro danou síť rozbor potřeby ochranných funkcí, vycházející z údajů 

výrobců. Začíná analýzou požadavků na typ ochrany podle typu poruchy. Dalším krokem je 

koordinace ochran z pohledu typu poruchy. Výsledkem je zajištění co nejvyšší spolehlivosti jištění a 

ochran při plynulém provozu. 

 

Obr.6.1: Příklad neselektivního působení prvků 
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V situaci uvedené na obrázku by neměl účinkovat nadřazený jistící přístroj D1, ale přiřazený jistící 

přístroj D2. Následkem špatného odpojení bylo zbytečně omezení dodávky na celou paralelní větev. 

V případě vypnutí jistícího přístroje D2, by nedošlo by k omezení dodávky elektřiny do zbývající části 

rozvodu. Na uvedeném obrázku je vybavování jističů neselektivní. V případě vypnutí D2 a 

nezaúčinkování D1 by se jednalo o selektivní jištění. Selektivitu sériového řazení jistících přístrojů 

nelze většinou přesně posoudit, jen na základě vzájemných poloh vypínacích charakteristik (čas-

proud) jednotlivých přístrojů. [9] 

Pro velké nadproudy (v oblasti energetické selektivity) se musí selektivita ověřit zkouškami, 

protože v některých případech neodpovídá hodnota z vypínacích charakteristik hodnotě naměřené.  

Jednotlivé jistící přístroje mají své speciální vlastnosti v oblasti velkých nadproudů, což je 

způsobeno vlivem rozdílných vlastností daných principem působení a konstrukčním řešením. Rovněž 

u použitých přístrojů má vliv jejich opotřebení. Ovlivnění charakteristiky vypínacího prvku může 

způsobit i okolní teplota, která jistící prvek zahřívá. Jsou to např. rozdílné reakční časy nebo energie 

(tavná energie pojistky) potřebné k iniciaci vypnutí přístroje na jedné straně a případné omezovací 

schopnosti proudu na straně druhé. Selektivitu je dobré zkoumat vždy pro dva přístroje zapojené ihned 

za sebou, aby nemohlo být měření ovlivněno úbytky napětí na spojovacím vedení mezi přístroji. 

 Významné pojmy: 

 Přiřazený jistící přístroj – je to ten jistící přístroj, který je umístěný nejblíže k (vypínané) 

zátěži. 

 Předřazený jistící prvek – je to jistící prvek umístěný nejblíže ke zdroji. 

 Mez selektivity – je to proud, do jehož hodnoty jsou zařazené prvky selektivní. Pro hodnoty 

proudu vyšší než je tento proud se přístroje již nemusí chovat selektivně. Tento proud 

označujeme I1s. 

6.2 Způsoby zajištění selektivity 

 Proudová selektivita  

Tento druh selektivity se dosahuje stupňováním vypínacích charakteristik na přetížení nebo 

charakteristik s malým zpožděním dvou za sebou zapojených jističů. Používá se nejčastěji v obvodech 

s odbočkami, při osazení jističi bez spouští s časovým zpožděním.  

Chrání proti zkratovým proudům jen částečně. Tento způsob je účinnější, jestliže jde o rozdílné 

poruchové proudy a jestliže se jedná o působení v různých částech rozvodu, kde se mohou vyskytnout 

nezanedbatelné impedance vodičů malých průřezů. Pokud nejsou proudové spouště různých úrovní 

nebo se v některé z částí překrývají a nemusí se jednat o úplnou selektivitu. Selektivní oblast je tím 

významnější, čím větší je rozdíl mezi nastavením okamžitých jmenovitých hodnot spouští D1 a D2 a 
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vzdáleností místa poruchy od D2. Minimální poměr mezi úrovněmi Ind1 a Ind2 musí být 1,6 násobek 

vzhledem k přesnosti nastavení. 

 

 

Obr.6.2: Proudová selektivita se normálně používá v rozvodech konečné spotřeby. 

 Časová selektivita 

Časová selektivita se dosahuje časovým zpožděním ∆t selektivní zkratové spouště (ST) jističe D1. 

Vychází z pravidla, kdy se nesmí překrývat charakteristiky jističů pro jakoukoliv hodnotu 

předpokládaného zkratového proudu. V oblasti vyšších hodnost zkratových proudů je zaručena úplná 

selektivita, když vodorovné části charakteristik – vpravo od bodu Isd1 jsou různých úrovní. 

Předřazený selektivní jistič je obvykle s vyšším časovým zpožděním než přiřazený. Použití tohoto 

jističe odpovídá časové selektivitě, v případě poruchy vede k hodnotě celkového vypínacího času 

delšího než 10 ms (jedna půlvlna). Může dosáhnout až několika stovek milisekund. Pro splnění 

ochranné funkce jsou nutné dvě podmínky: 

 jistič je vybaven spouští s pevným nebo nastavitelným časovým zpožděním, 

části rozvodu včetně jističe jsou dostatečně odolné po dobu trvání časového zpoždění 

(dostatečná tepelná a dynamická odolnost). 

 Jestliže odolnost instalace a jističe není dostatečná (během zpoždění) pro namáhání 

zkratovými proudy Idc, musí být jistič D1 vybaven okamžitou spouští s vysokým nastavením. 
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Obr. 6.3: princip časové selektivity 

 Energetická selektivita  

Energetická selektivita je vylepšenou verzí časové selektivity. Tento typ selektivního vybavování 

je založen na přesném zvládnutí energie prošlé jistícím prvkem během vypínání. Citlivost spouští na 

hodnotu prošlé energie je důležitým prvkem k zabezpečení plynulosti dodávek energie. Selektivita je 

úplná, jestliže pro všechny hodnoty poruchového proudu je energie, která je propuštěná přiřazeným 

jistícím prvkem menší, než energie nutná k vypnutí předřazeného jističe. Nad oblastí působení 

selektivní zkratové spouště předřazeného jističe (Isd1) může být vzájemná selektivita jističů stanovena 

pouze porovnáním charakteristik propuštěné energie. Pokud se charakteristiky obou jistících prvků v 

oblasti nad zkratovou [9]. 
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Obr. 6.4: porovnání charakteristik propuštěné energie a energie potřebné k vypnutí předřazeného jističe. 

D - vypínací charakteristika 

ND - nevypínací charakteristika 

6.3 Kvalita selektivity 

Na koncových vývodech anebo ve vývodech střední části rozvodu mohou být jističe kategorie A 

použity v kombinaci s předřazeným zpožděným jističem. Tím je umožněno zvýšit mez selektivity až 

na hodnotu nastavení okamžité zkratové spouště  Ii1 předřazeného jističe D1:  Is ≥ Ii1. Pokud není 

zkratový proud Isc (D2) příliš vysoký, a to bývá v koncových vývodech obvyklé, lze dosáhnout úplné 

selektivity.  

V přívodech a vývodech hlavních rozváděčů se preferuje zajištění plynulosti napájení. Vlastnosti 

instalace umožňují použít jističe kategorie B navržené pro vypínání se zpožděním. Tyto jističe mají 

vysokou tepelnou odolnost (Icw ≥ 50% Icn pro čas 1s) : Is ≥ Icw1. Dokonce při vysokém Isc (D2) je 

obvykle časová selektivita selektivitou úplnou:Icw1 > Isc(D2). [8] 
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Použití jističů kategorie B znamená, že instalace je schopna snášet vysoké elektrodynamické a 

tepelné namáhání. Tyto jističe mají nastavitelnou okamžitou spoušť na vysokou hodnotu, která může 

být i vyřazena . Jeli možné jednotku spouští předřazeného jističe nastavit do okamžité hodnoty spouště 

do polohy Ii = OFF (vypnuto), pak je časová selektivita možná až do hodnoty elektrodynamické a 

tepelné odolnosti jističe. Ta je u vzduchových jističů (ACB) zpravidla rovna vypínací schopnosti 

jističe.[8] 

 

6.4 Základní pravidla návrhu selektivity 

 Ochrana proti přetížení 

Selektivita je zajištěna pro všechny velikosti nadproudu, pokud je nevypínací doba předřazeného 

jističe D1 větší, než nejvyšší vypínací doba jističe D2. 

Tato podmínka je splněna, je-li poměr nastavení spouště na přetížení (LT) a selektivní zkratové 

spouště (ST) větší než 2. 

Mezní selektivní proud Is má minimálně velikost nastavení selektivní zkratové spouště (ST) 

předřazeného jističe. 

 Zkratová ochrana 

Vypnutí předřazeného jističe D1 je zpožděno o čas t a musí být splněny podmínky potřebné pro 

proudovou selektivitu. 

Předřazený jistič D1 musí být zpožděn tak, aby byl přiřazený jistič v této době schopen vypnout 

poruchu. Časová selektivita zvyšuje mezní selektivní proud až k hodnotě nastavení okamžité zkratové 

spouště předřazeného jističe D1. 

Selektivita je úplná jeli jistič D1 kategorie B a také, má-li jistič D1 tepelnou odolnost Icw rovnou 

své vypínací schopnosti Icu. Úplná selektivita bude zajištěna i v případech, kdy má jistič D1 nastavení 

okamžité zkratové spouště větší, než je velikost předpokládaného zkratového proudu Isc v místě jističe 

D2. 

Všeobecná pravidla pro zajištění selektivity prakticky neexistují. Porovnáním vypínacích 

charakteristik lze posoudit selektivitu v oblasti působení selektivní zkratové spouště (ST) jističe D1. 

Pokud je zkratový proud Isc (omezený, nebo předpokládaný) v místě jističe D2 menší než nastavení 

zkratové spouště (ST) jističe D1, bude selektivita úplná. Jestliže tomu tak není, mez selektivity je 

možno stanovit pouze zkouškami. To platí obzvláště v případě, že se jedná o omezující jističe. Mez 

selektivity lze stanovit porovnáním charakteristik: 

 

 propuštěné energie při procesu vypínání přiřazeného jističe 

 energie potřebné k vypnutí předřazeného jističe. 



6  Selektivní působení jistících přístrojů   

   

René LYKO  2013 - 37 - 

 Průsečík obou charakteristik udává mez selektivity Is. 

 Výrobci jističů udávají vzájemnou koordinaci jističů založenou na výsledcích zkoušek 

ve formě tabulek selektivity. [8] 

 Kaskádování- záložní ochrana 

V případech, kdy není důležitá plná selektivita jisticích přístrojů, můžeme za určitých podmínek 

použít v elektrickém rozvodu jističe s nižší vypínací schopností (jsou levnější), než je zkratový proud 

v daném místě a snížit tak investiční náklady na elektrický rozvod. Rozhodující podmínkou je 

předsadit jisticí přístroj, který vypíná dostatečně rychle, a je tak schopen omezit svým působením 

energii zkratového proudu na hodnotu, kterou zvládne vypnout přiřazený jistič. Zkratová vypínací 

schopnost předřazeného jisticího přístroje musí být samozřejmě vyšší nebo rovna maximálnímu 

zkratovému proudu v místě jeho použití. Maximální hodnota zkratového proudu, do které může být za 

těchto podmínek přiřazený jistič použit, je dána zkouškami konkrétní kombinace jisticích 

přístrojů. Pro kaskádování lze s výhodou použít jako předřazeného jisticího přístroje pojistky. Mají 

větší omezovací schopnosti při nižší ceně proti jističům. [8] 

 

 

Obr.6.5: Princip kaskádování.
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7 Energie v obvodu, integrál I
2
t 

Propuštěnou energii do chráněného obvodu přes jistící prvek v časovém intervalu od{0 ÷ t}, tedy 

od okamžiku vzniku zkratu až do jeho vypnutí, vyjadřuje nejlépe Jouleův integrál v tomto tvaru: 

 

dtiRW

t

2

0

   (7.1) 

 

Největší komplikací při analytickém výpočtu je časový průběh zkratového proudu i(t), protože se 

jedná o závislost značně složitou, která závisí nejen na parametrech jištěného obvodu, ale také na 

vlastnostech jistícího prvku a především na okamžité hodnotě napětí u(t), při které ke zkratu došlo, 

nebo-li na počáteční fázi napětí v okamžiku vzniku zkratu. Ani odpor R v obvodu nezůstává 

konstantní a mění se po celou dobu vypínání poruchy (RA - odpor oblouku). 

 

V technické praxi se při posuzování vypínacích pochodů jisticích prvků při zkratu ustálila tzv. 

míra propuštěné energie vyjádřená jako časový integrál čtverce okamžité hodnoty proudu 

procházejícího jistícím prvkem a to od okamžiku vzniku zkratu až do uhašení elektrického oblouku 

(průchodu proudu nulou). Integrál má následující podobu: 

 

 

t

dtitI
0

22
 (7.2) 
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Obr. 7.1: Celková charakteristika I
2
t válcové pojistky s pojistkovou vložkou PV od firmy  OEZ. 
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Obr. 7.2: Charakteristika propuštěné energie u jističů OEZ do 63 A vpravo s charakteristikou B, vlevo s 

charakteristikou C 

Tato podoba integrálu, označována jako I
2
t bývá také nazývána jako Jouleův integrál a to i přesto, 

že postrádá odporovou složku R a výslednou jednotkou není jednotka energie (J), ale čtverec proudu 

sekunda (A
2
s). Prakticky všichni z výrobců v oblasti elektrotechniky a elektrotechnického zařízení 

dnes udávají hodnotu I
2
t jako jeden ze základních parametrů svých výrobků. Z pohledu jištění pak 

stačí vybrat takový jistící prvek, jehož I
2
t bude menší než I

2
t chráněného zařízení. Parametr I kde I

2
t je 

Jouleův integrál, tj. činitel propuštěné energie jisticím přístrojem, který zajišťuje ochranu vedení proti 

zkratu (A 
2
 s), k konstanta zahrnující vlastnosti materiálu a odpovídající dovolenému oteplení vodiče 

podle jeho izolace. [10] 

Elektrodynamické účinky jsou úměrné kvadrátu špičkové hodnoty zkratového proudu. V 

některých případech je nutné omezujícím jisticím přístrojem snížit tuto hodnotu zkratového proudu, a 

tím tak snížit jeho elektrodynamické účinky na přijatelnou úroveň. 
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Předpokladem, aby byl jisticí přístroj schopen ochrany elektrického zařízení před účinky zkratu je, 

že musí předně jisticí přístroj sám být schopen tento zkratový proud bezpečně zvládnout – vypnout. Z 

tohoto hlediska je důležité, aby zkratová vypínací schopnost jisticího přístroje byla vyšší nebo alespoň 

rovna největší hodnotě zkratového proudu v místě jeho použití v elektrickém rozvodu. [7] 

Jouleův integrál I
2
t udávaný u jisticích přístrojů vyjadřuje největší hodnotu, která se může 

vyskytnout za jisticím přístrojem za nejméně příznivých podmínek v obvodu. V mnoha případech je  

I
2
 t rozhodující pro správnou volbu jisticího přístroje z hlediska ochrany jištěného zařízení (např. 

vedení) před tepelnými účinky zkratových proudů. 
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8 Měření propuštěné energie 

Měření propuštěné energie jsem opakovaně provedl na pěti jednopolóvých jističích s vypínací 

charakteristiku typu B, jmenovitý proud In= 20A, zkratová odolnost 6 kA, konkrétně od výrobců, 

Schneider Electric, XBS, OEZ, Bonega, a Noark  pracují na jmenovitém napětí Un= 230/400VAC viz 

Obr. 8.1. 

 

Obr. 8.1: Použité jističe v testu 

Celý měřící systém se skládá z impulsního zdroje proudu, univerzálního motorického 

vzduchového spouštěče jističů a dále měřící karety DAQ a systému LabView. Impulsní zdroj proudu 

dodávající zkratový proud je sestaven z kapacitní baterie a vzduchové cívky, spínání zdroje do zátěže 

je realizováno výkonovým stykačem. Zdroj je dále vnitřně ovládán pomocí programovatelného relé 

EASY, které zajišťuje spínání stykačů pro nabíjení a vybíjení kapacitní baterie, spínání výstupního 

výkonového stykače a ovládání motorického spouštěče jističů, ty jsou relizovány vzduchovými písty, 

které tlačí na ovládací páku jistič. Použitím programovatelného automatu lze zdroj nastavit na 

manuální či automatický provoz. V prvním uvedeném případě je okamžik sepnutí zdroje zcela na 

obsluze, v druhém uvedeném případě zajišťuje funkci zdroje a celého cyklu měření DAQ karta 

ovládaná pomocí software LabView. 

Impulsní zdroj proudu je navržen a zkonstruován tak, aby dodával zkratový proud o vrcholové 

hodnotě přibližně Ikmax = 1,45kA a frekvenci f = 50Hz,  teoreticky vypočtená energie dodávaná 

kondenzátorovou baterii je cca Wc = 1,5kJ. Na obr. vidět je fyzická realizace impulsního zdroje 

proudu. IGP, který je ovládán a řízen automaticky pomocí DAQ karty a softwarem  LabView, všechny 

součásti měření jsou součástí laboratoře Vysoké školy Báňské v Ostravě. 
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Obr. 8.2: Konstrukce impulsního zdroje proudu 

Základní schéma zapojení měření ukazuje Obr.8.3: 

 

Obr. 8.3: Základní zapojení měření 
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Vlastní měření jističů se skládá z cyklicky se po sobě opakujících proudových nárazů s 

definovaným intervalem odstávky a dále následuje měření úbytku napětí při průchodu jmenovitého 

proudu.  

 

Postup měření lze přesněji popsat takto: 

 DAQ karta nejprve pomocí trigrovacího pulzu sepne impulsní generátor a běží čas potřebný k 

nabití kondenzátorových baterií 

 Po ukončení nabíjecího cyklu je na krátkou dobu sepnut výstup generátoru 

 Ve stejném okamžiku provede motorický pohon jističe jeho sepnutí 

 Po sepnutí jističe vzniká v obvodu zkrat a průběhy proudu a napětí na jističi jsou snímány 

DAQ kartou a zapisovány do PC 

 Dále dojde k sepnutí jističe, který se zapojí na proudový zdroj dodávající do obvodu 

jmenovitou hodnotu proudu jističe, tj. In= 20A 

 Probíhá sekundární měření úbytku napětí na jističi 

 Naměřené průběhy jsou zapisovány do PC a průběžně vyhodnocovány 

 Následuje odstávka cca  t= 90 sekund 

 Opakování měření do první destrukce jističe 

 

Konkrétní pohled na měřící pracoviště v laboratoři VŠB a softwarovou aplikaci v LabView 

ukazuje obr. 8.4 Aplikace umožňuje nastavení délky prodlevy jednotlivých cyklů měření, počet 

měřících cyklů a dále v grafech je postupně zobrazeno: sejmutý průběh zkratového proudu, průběh 

napětí, úbytek napětí na jističi a průběh změny úbytku napětí v jednotlivých cyklech měření. 

Naměřené hodnoty jsou průběžně zapisovány do textového datového souboru a je tak umožněno jejich 

další podrobnější zpracování a analýza. Z textového souboru jsem jednotlivé data přenášel do 

tabulkového softwaru Microsoft Excel, kde jsem pro důkladný rozbor naměřených dějů vykreslil 

všechny zaznamenané průběhy naměřených veličin. 

 



8  Měření propuštěné energie   

   

René LYKO  2013 - 45 - 

 

Obr. 8.4: Měřící pracoviště a aplikace v LabView 

 

Obr. 8.5: Pohled na monitor zobrazující výstup měření 

Měření na jističi jsem provedl až do okamžiku, dokud nedojde k tepelné destrukci či jiné například 

mechanické poruše jističe, která způsobí jeho zničení a nefunkčnost. Ve všech případech došlo u 

testovaných jističů k protavení bočního krytu účinkem tepelné energie elektrického oblouku a dále k 

roztavení izolačních a plastových částí spínacího mechanismu či odtavení částí plíšků roštové zhášecí 

komory- Rovněž došlo kdeformací kontaktních staykových ploch. 
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Obr. 8.6: Testovaný jistič firmy XBS 

Na Obr. 8.6 je vidět okamžik vypínání zkratu, kdy došlo k intenzivnímu výšlehu elektrického 

oblouku přes spodní otvor testovaného jističe. 

 

Obr. 8.7: Nový nepoužitý jistič XBS 
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Obr. 8.8: Jistič XBS po skončení testu 

Na obr. 8.8 můžeme vidět vnitřní uspořádání jističe XBS po ukončení testu. Prostor kolem 

kontaktů a vstup zhášecí komory je zcela degradován tepelnými účinky elektrického oblouku. Izolační 

kryt zhášecí komory je zcela vypálený a rozpadá se. 

Průchodem zkratového proudu jističem a tím i vinutím cívky spouště se její jádro uvede do 

pohybu a naráží na západku spínacího mechanismu. Tento spínací mechanismus se uvolní a díky 

natažené pružině uvede do pohybu vlastní kontakty jističe. Nastává zapálení elektrického oblouku, 

který je vlivem elektrodynamických sil přitahován po zhášecích růžcích do feromagnetické zhášecí 

komory, kde je uhašen a zkratový poruchový proud v obvodu vypnut. Elektrický oblouk hořící uvnitř 

jističe dosahuje vysokých teplot a je proto intenzivně namáhána nejen vlastní zhášecí komora jističe, 

ale i bezprostřední okolí oblouku na jeho celkové dráze (kontakty, zhášecí růžky, stěny a kryty jističe) 

jak je vidět na obrázku. Po mém provedeném testu nebyl již jistič schopen dalšího zapnutí či vypnutí. 
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Obr. 8.9: Kontakty jističe XBS před a po testu 

Kontakty zajišťují jak uzavření elektrického obvodu a tím připojení zátěže ke zdroji, ale také v 

případě zkratu při spouštění vypínacího procesu jsou prvním místem, kde se zapaluje elektrický 

oblouk. Jsou tedy bezesporu jedním z nejvíce namáhaných konstrukčních částí jističe. V případě 

hromadně vyráběných jističů nízkého napětí mají kontakty tvar plíšku, který vzniká nejčastěji 

lisováním. Na vlastních stykových plochách kontaktů bývá napájena či přivařena destička ze slitiny či 

slinutiny stříbra. Pevný kontakt je obvykle součástí zkratové spouště a je na něm připevněno vinutí 

cívky spouště. Pohyblivý kontakt je většinou ukotven čepem či hřídelí ke krytu jističe, pomocí pák a 

převodů spřažen s mechanismem jističe a dále připojen svazkovým vodičem k tepelné spoušti. 

Důležitými faktory ovlivňující správnou funkci kontaktního systému je jednoznačnost místa určení 

styku, typ kontaktního styku a kontaktní stykový odpor, resp. úbytek napětí na kontaktu.  

Lze říci, že při zapínání a vypínání jističe dochází k mechanickému spojení či rozpojení jeho 

kontaktů a tím k jejich opotřebení. Vzájemné tření stykových ploch ve spojení se zapínacím či 

vypínacím obloukem způsobuje degradaci těchto stykových ploch a nárůst stykového odporu. Vypíná-

li jistič zkratový proud, je opotřebení kontaktů značné. Na Obr.8.9 jsou vidět fotografie kontaktů 

použitého jističe XBS před a po testu. Na obr. vpravo je vidět jak elektrický oblouk natavil destičku na 

pevném kontaktu a pohyblivý kontakt byl zcela deformován. 

8.1 Výstupy a vyhodnocení naměřených hodnot 

Vyhodnocení naměřených průběhů a závislostí veličin jsem postupně provedl až po ukončení testů 

všech testovaných jističů v tabulkovém procesoru. Z důvodu sjednocení všech řad minimálních a 

maximálních hodnot a pro jednodušší orientaci v datech. Protože datové soubory jsou značně obsáhlé, 
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konkrétně jde o sejmuta data z pěti jističů a každý z nich byl podroben dvaceti cyklům měření při 

zkratu, uvádím zde pouze nejzajímavější  výsledky provedených měření. 

Na následujících obrázcích jsou vidět průběhy proudu a napětí při vypínání jističe na  

počátku a ke konci testovacího cyklu jističe. 

 

 

Obr. 8.10: Průběhy U, I při prvním zkratu, testovaný jistič Bonega 

Na Obr.8.10  Je znázorněn průběh proudu a napětí na testovaném jističi Bonega při prvním sepnutí 

do zkratu v okamžiku t = 0s až do následného vypnutí. Na tomto průběhu vidíme především odlišný 

průběh napětí a proudu, zároveň elektrický oblouk má čistě činný (odporový) charakter a z toho 

důvodu nedochází k  posuvu mezi napětím a proudem.  

Do doby přibližně 3ms zkratová spoušť vyhodnotila zkratový proud a dala impuls mechanickému 

ovládání jističe. V dalším časovém úseku vidíme nárůst obloukového napětí vlivem vzniku hoření 

oblouku při oddalování kontaktů. Toto obloukové napětí se ustaluje přibližně na velikosti 320V. 

Zákmity velikosti obloukového napětí v této časové oblasti je způsobeno nepravidelným pohybem 

oblouku po zhášecích růžcích směrem do zhášecí komory a také pohybem ve zhášecí komoře a tím 

dochází k omezení velikosti proudu vlivem zvětšováním odporu oblouku až k uhasnutí oblouku. 

Deformace obloukového proudu, který je stejný, jako proud obvodu vlivem odporu oblouku v tomto 

případě není velká. 

Dynamický zkratový proud o amplitudě 1400A byl tímto jističem omezen jen na hodnotu  1340A. 

Tento jistič vypíná zkratový proud v celku za velmi dlouhý čas, celková doba průchodu poruchového 
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proudu je u tohoto testovaného jističe 9,8ms. celková míra propuštěné energie do chráněného obvodu 

je I
2
t = 8524A

2
s. 

 

Obr. 8.11: Průběhy U, I při 18-tém zkratu, testovaný jistič Bonega 

Z Obr.8.11 je patrné, že se průběhy napětí a proudu při vypínání zkratu příliš neliší od průběhů při 

prvním zkratu.  Rozdíl je však vidět ve velikosti obloukového napětí, které je jen U=270V. Je o 50V 

menší než při prvním zkratu což je způsobeno opálením, zahřátím ústrojí jističe po sobě jdoucími 

oblouky v testu. Teplota vyvinutými elektrickými oblouky je tak velká, že dochází k přetavování 

umělohmotného krytu jističe. Obloukové napětí kleslo oproti prvnímu testu hlavně vlivem 

vypalováním stykových ploch kontaktů jističe – místo styku má větší průřez. V osmnáctém testu 

vypíná zkratový proud za velmi dlouhý čas, celková doba průchodu poruchového proudu je u tohoto 

testovaného jističe 10ms, tedy stejná jako u neomezeného zkratového proudu. Celková míra 

propuštěné energie do chráněného obvodu je I
2
t = 8581A

2
s. 
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Obr. 8.12: Průběhy U, I při prvním zkratu, testovaný jistič Noark 

Na Obr. 8.12  jsou znázorněny průběhy proudu a napětí při prvním sepnutí do zkratu na 

testovaném jističi Noark, který patří mezi nejdražší a zároveň nejkvalitnější ve své řadě. Na tomto 

zobrazení vidíme odlišný průběh napětí a proudu. Do času přibližně 2ms zkratová spoušť vyhodnotila 

zkratový proud a dala impuls mechanickému ovládání jističe, což je o 1ms dříve než u předešlého 

jističe Bonega. V dalším časovém úseku vidíme nárůst obloukového napětí vlivem vzniku hoření 

oblouku při oddalování kontaktů, jde v podstatě o lineární růst obloukového napětí při konstantní 

rychlosti oddalování kontaktů. Toto obloukové napětí se ustaluje na hodnotě 340V. Zákmity velikosti 

obloukového napětí v této časové oblasti je způsobeno nepravidelným pohybem oblouku po zhášecích 

růžcích směrem do zhášecí komory a také pohybem ve zhášecí komoře a tím dochází k omezení 

velikosti proudu vlivem zvětšováním odporu oblouku až k uhasnutí oblouku. Principiálně jsou tyto 

vlivy vzniku zákmitu u všech testovaných jističů stejné. Deformace obloukového proudu je v tomto 

případě uspokojivá. 

Dynamický zkratový proud o amplitudě 1400A byl tímto jističem omezen na hodnotu  1150A. 

Tento jistič vypíná zkratový proud i za slušný čas, celková doba průchodu poruchového proudu je u 

tohoto testovaného jističe 9,5ms. Celková míra propuštěné energie do chráněného obvodu je I
2
t = 

6091A
2
s. Podstatné však je, že propuštěná energie u tohoto jistič je u všech testu podstatně menší než 

u předešlého jističe Bonega. 
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Obr. 8.13: Průběhy U, I při 16-tém zkratu, testovaný jistič Noark 

Na Obr. 8.13 se závislosti napětí a proudu v čase při vypínání zkratu dosti liší od průběhů při 

prvním zkratu jističe Noark.  Evidentní rozdíl je ve velikosti obloukového napětí, které má klesající 

tendenci z U=330V až na U=200V. Jde o úplně jiný průběh obloukového napětí než při prvním zkratu, 

což je způsobeno opálením, zahřátím ústrojí jističe po sobě jdoucími oblouky v testu. U tohoto jističe 

došlo k protavení umělohmotného krytu při čtrnáctém zkratu. Obloukové napětí kleslo oproti prvnímu 

testu hlavně vlivem vypalováním stykových ploch kontaktů jističe – místo styku má větší průřez. 

V šestnáctém testu vypíná zkratový proud již za velmi čas, celková doba průchodu poruchového 

proudu je 10ms, tedy stejná jako u neomezeného zkratového proudu. Zkratový proud tímto jističem 

omezen již jen na hodnotu  1200A tedy o 50A méně omezen než pří prvním zkratu. Celková míra 

propuštěné energie do chráněného obvodu je I
2
t = 6861A

2
s. Podstatné však je, že propuštěná energie u 

tohoto jističe je u všech testu podstatně menší než u předešlého jističe Bonega. 
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Obr. 8.14: Průběhy U, I při prvním zkratu, testovaný jistič OEZ 

Na Obr. 8.14  jsou vidět průběhy proudu a napětí při prvním sepnutí do zkratu na testovaném 

jističi OEZ, tento jistič se v mém provedeném testu jeví jako nejlépe omezující propuštěnou energii 

z použitých jističů. V tomto vyobrazení vidíme, že do času přibližně 2ms zkratová spoušť vyhodnotila 

zkratový proud a dala impuls mechanickému ovládání jističe, rychlost vyhodnocení je stejná jako u 

jističe Noark. Obloukové napětí se ustaluje na hodnotě 355V, což je největší obloukové napětí při 

prvním zkratu ze všech požitých jističů. Zakmitání obloukového napětí je nejmenší ze sledovaných 

jističů, odpor oblouku je tety nejstabilnější až uhasnutí. Zkratový proud o amplitudě 1400A byl tímto 

jističem omezen na hodnotu  1120A, a zároveň vypíná zkratový proud i za nejlepší čas, celková doba 

průchodu poruchového proudu je u tohoto testovaného jističe 9,1ms. Celková míra propuštěné energie 

do chráněného obvodu je I
2
t = 5594A

2
s. Tyto parametry jednoznačně určují nejvyšší kvalitu tohoto 

testovaného jističe.   
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Obr. 8.15: Průběhy U, I při 18-tém zkratu, testovaný jistič OEZ 

Na Obr. 8.15 se souvislosti v průběhu napětí a proudu v čase při vypínání zkratu velmi liší od 

průběhů při prvním zkratu jističe Noark.  Zřejmý rozdíl je ve velikosti obloukového napětí, které má 

už jen hodnotu U=230V. Jde o zcela jiný průběh obloukového napětí než při prvním zkratu, což je 

způsobeno destruktivními vlivy opakujících se oblouků uvnitř jističe. U tohoto jističe došlo 

k protavení umělohmotného krytu při jedenáctém zkratu. Obloukové napětí kleslo oproti prvnímu 

testu hlavně vlivem vypalováním stykových ploch kontaktů jističe – místo styku má větší průřez. 

V tomto osmnáctém testu vypíná zkratový proud již za velmi dlouhý čas, celková doba průchodu 

poruchového proudu je 10ms, tedy stejná jako u neomezeného zkratového proudu. Zkratový proud 

tímto jističem omezen již jen na hodnotu  1200A tedy o 80A méně omezen než pří prvním zkratu. 

Celková míra propuštěné energie do chráněného obvodu je I
2
t = 7084A

2
s. Celkově však tento jistič 

propustil nejméně propuštěné energie a v mém testu vyšel jako nejlepší z testovaných jističů. 
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Obr. 8.16: Průběhy U, I při prvním zkratu, testovaný jistič Schneider 

Na Obr. 8.16 Je znázorněn průběh proudu a napětí na testovaném jističi Schneider při prvním 

sepnutí do zkratu v okamžiku t = 0s až do následného vypnutí. Do doby přibližně 2ms zkratová spoušť 

vyhodnotila zkratový proud a dává podnět k mechanickému ovládání jističe. V dalším časovém úseku 

vidíme nárůst obloukového napětí vlivem vzniku hoření oblouku při oddalování kontaktů. Toto 

obloukové napětí se ustaluje přibližně na velikosti 380V, což je nevyšší dosažené obloukové napětí při 

prvním vypínání zkratu z vybraných jističů. Zákmity velikosti obloukového napětí v této časové 

oblasti je způsobeno  pohybem oblouku po zhášecích růžcích směrem do zhášecí komory a také 

pohybem ve zhášecí komoře a tím dochází k omezení velikosti proudu vlivem zvětšováním odporu 

oblouku až k uhasnutí oblouku. Deformace obloukového proudu, který je stejný, jako proud obvodu 

vlivem odporu oblouku v tomto případě rovněž značná. 

Zkratový proud o amplitudě 1400A byl tímto jističem omezen na hodnotu I=1190A. Tento jistič 

vypíná zkratový proud v porovnání s ostatními jističi za dobrý čas, celková doba průchodu 

poruchového proudu je u tohoto testovaného jističe 9,1ms. celková míra propuštěné energie do 

chráněného obvodu je I
2
t = 5907A

2
s. 
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Obr. 8.17: Průběhy U, I při 17-tém zkratu, testovaný jistič Schneider 

Na Obr.8.17 V souvislosti s průběhy napětí a proudu v čase při vypínání v prvním zkratu jističe 

Schneider se tyto průběhy při vypínání sedmnáctého zkratu liší, ale rozdíl ve velikosti obloukového 

napětí, které má hodnotu U=365V není tak velký jako u jiných jističů, pokles obloukového napětí je 

jen U=15V.To znamená, že spínací kontakty u tohoto jističe byly v podstatě po všech zkratech 

neopotřebeny, na pohyblivém kontaktu nevznikla žádná destrukce a ani na pevném kontaktu nebyla 

žádná tavenina, čímž jsem se přesvědčil při demontáži tohoto použitého jističe. Stabilita obloukového 

napětí však již značné kolísá. U tohoto jističe došlo propálení umělohmotného krytu již při sedmém po 

sobě jdoucím zkratu a to bylo jeho slabé místo.  Je jasné, že oblouk již putuje uvnitř jističe zcela mimo 

předpokládanou dráhu. Pořád, ale i v sedmnáctém testu vypíná zkratový proud za dobrý čas, celková 

doba průchodu poruchového proudu je 9,2ms, tedy jen 0,1ms delší než při omezení prvního zkratu. 

Největší zajímavostí u testů tohoto jističe je omezení zkratového proudu na hodnotu  I=1147A tedy 

paradoxně o 43A omezil zkratový proud více než pří prvním zkratu. Celková míra propuštěné energie 

do chráněného obvodu i po sedmnáctém zkratu je I
2
t = 6055A

2
s. 
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Obr. 8.19: Průběhy U, I při prvním zkratu, testovaný jistič XBS 

Na Obr. 8.19 Je znázorněn průběh proudu a napětí na testovaném jističi XBS při prvním sepnutí 

do zkratu v okamžiku t = 0s až do následného vypnutí. Tento jistič v mém provedeném testu 

vykazoval nejhorší výstupní parametry.  Zkratová spoušť vyhodnotila zkratový proud až v době 4ms a 

dává podnět k mechanickému ovládání jističe. Což je nejhorší vybavovací čas spouště z testovaných 

jističů. V dalším časovém úseku vidíme nárůst obloukového napětí vlivem vzniku hoření oblouku při 

oddalování kontaktů. Toto obloukové napětí, ale není vůbec stabilní a nedá se určit  jeho konstantní 

velikost jako u ostatních jističů jeho průměrná hodnota je U =230V, což je nejnižší dosažené 

obloukové napětí při prvním vypínání zkratu z vybraných jističů. Kolísání velikosti obloukového 

napětí v této časové oblasti je velké způsobeno  pohybem oblouku po zhášecích růžcích směrem do 

zhášecí komory a také pohybem ve zhášecí komoře a tím dochází k omezení velikosti proudu vlivem 

zvětšováním odporu oblouku až k uhasnutí oblouku. Deformace obloukového proudu, který je stejný, 

jako proud obvodu vlivem odporu oblouku v tomto případě není jako u ostatních jističů. 

Zkratový proud o amplitudě 1400A byl tímto jističem omezen jen na hodnotu I=1317A. Tento 

jistič vypíná zkratový proud v porovnání s ostatními jističi za nejhorší čas, celková doba průchodu 

poruchového proudu je u tohoto testovaného jističe 10ms. celková míra propuštěné energie do 

chráněného obvodu je I
2
t = 8500A

2
s. 
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Obr. 8.20: Průběhy U, I při 19-tém zkratu, testovaný jistič XBS 

Na Obr.8.20 se průběhy napětí a proudu v čase při vypínání v prvním zkratu jističe XBS od 

průběhu při vypínání v devatenáctém zkratu liší, paradoxně zkratová spoušť vyhodnotila impuls k 

vybavení v době 3ms, tedy o 1ms dříve než při prvním zkratu. Velikost obloukového napětí, které má 

již jen hodnotu U=170V je velmi malé. To znamená, že spínací kontakty u tohoto jističe byly v 

podstatě po všech zkratech zcela zdeformovány, čímž jsem se přesvědčil při demontáži tohoto 

použitého jističe. Stabilita obloukového napětí však již značné kolísá. Je jasné, že oblouk již putuje 

uvnitř jističe zcela mimo předpokládanou dráhu. U tohoto jističe došlo k propálení umělohmotného 

krytu až při osmnáctém po sobě jdoucím zkratu a to byla jeho jediná pozitivní vlastnost.  Další 

zajímavostí u testů tohoto jističe je omezení zkratového proudu na hodnotu  I=1147A tedy paradoxně 

o 43A omezil zkratový proud více než pří prvním zkratu. Celková míra propuštěné energie do 

chráněného obvodu i po sedmnáctém zkratu je I
2
t = 8064A

2
s. 
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Obr. 8.21: Průběhy U, I při selhání jističe Schneider 

Obr. 8.21 Ukazuje speciální případ selhání jističe při jedenáctém po sobě jdoucím zkratu, kdy 

nedošlo k přerušení zkratového proudu při průchodu první nulou.  K přerušení zkratového proudu 

dochází až v druhé půlperiodě, což je z praktického hlediska zcela nepřípustné. Jistič již v tuto chvíli 

má protavený boční kryt tepelná spoušť je zcela vyhřátá a musí se čekat na dostatečné vychlazení 

spouště. Velikost obloukového napětí, v první půlperiodě U=90V je velmi malé. Je jasné, že oblouk již 

putuje uvnitř jističe zcela mimo předpokládanou dráhu, při průchodu nulou dochází k napěťové špičce 

a po té opět klesá na U=90V  až v době 16ms od začátku toku zkratového proudu se začíná napětí 

oblouku zvětšovat na hodnotu U=370V. V této době se teprve dostává do zhášecí komory a dochází 

k jeho postupnému uhasnutí.  Omezení zkratového proudu v první půlperiodě je minimální, velikost 

amplitudy je I=1320A, v druhé půlperiodě dosahuje zkratový proud velikosti  I=794A , ale to 

samozřejmě nelze považovat za omezovací schopnost jističe. Celková míra propuštěné energie do 

chráněného obvodu je v tomto konkrétním selhání jističe je I
2
t = 12204A

2
s.  

 

Pozoruhodné je také porovnání propuštěných energií I
2
t všech testovaných vzorků a to v závislosti 

na počtu sepnutí do zkratu. Jak je vidět na Obr.8.22, je graf rozdělen jakoby do dvou typických oblastí. 

Níže položené křivky v nižším rozpětí I
2
t odpovídají značkovým výrobcům elektrických přístrojů 

konkrétně Schneider, Noark, OEZ, křivky ve výše položeném v rozmezí I
2
t, pak  přísluší méně 

známým výrobcům, konkrétně Bonega a XBS , kteří nabízejí cenově o něco dostupnější řešení. 
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Obr. 8.22: Porovnání propuštěné energie u vybraných jističů 

Zatímco s rostoucím počtem sepnutí do zkratu vykazuje spodní skupina testovaných jističů 

rostoucí tendenci v hodnotách propuštěné energie, u horní skupiny sledujeme naopak relativní pokles 

hodnot. I přes tuto okolnost vykazuje horní skupina jističů v průměru více než 1,3 násobek vyšší 

hodnoty propuštěné energie I
2
t.  
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9 Závěr 

Provedené měření propuštěné energie jističem při zkratu slouží pro stanovení spolehlivostních 

parametrů a kvality jistícího prvku a především k ověřování výdrže a životnosti jističe při působení 

opakovaných zkratů.  Po důkladném rozboru vnitřní konstrukce jističů vyplývá zjištění, že jističe s 

vyššími hodnotami propuštěné energie jsou svou vnitřní konstrukcí zcela shodné, konkrétně zcela 

shodná je konstrukce jističů Schneider a Noark a dále je shodná mezi jističi Bonega a XBS. Liší se 

pouze v označení výrobce, nepatrně v druhu materiálu a tvaru umělohmotného bočního krytu a dále v 

barvě ovládacích páček. Konstrukce jističe OEZ je specifická hlavně v řešení tvaru kontaktů, a v navíc 

instalovaném závitu nakrátko před zhášecí komorou, který účinkem síly svého naindukovaného 

magnetického pole urychluje a směruje pohyb oblouku do zhášecí komory, což pravděpodobně 

způsobuje jeho největší a nejstabilnější omezovací schopnost ze všech testovaných jističů.  

Prostřednictvím kombinace měření průběhů napětí a proudu při zkratu a vhodně zvoleném způsobu 

vyhodnocování změřených údajů, měřením ztrát na jističi při průchodu jmenovitého proudu se 

snažíme hledat okamžik, který v případě jističe znamená blížící se havárii či jeho destrukci při 

vypínání poruchového stavu v elektrickém obvodu. Mé měření nebylo provedeno striktně dle 

požadovaných testů ČSN EN 60898, ale použil jsem velikost zkratového proudu, která je v praxi 

velmi reálná například v domovních instalacích napájených z městské distribuční sítě. 

Cílem této práce není porovnávat kvalitu jednotlivých výrobků, což si ani nemůžu dovolit z počtu 

jednotlivých použitých reprezentativních vzorků. Rozbor a závěry vyplývající z výše uvedeného 

měření I
2
t mohou sloužit jako základní vodítko pro návrh jištění. Uvedená měření ukázala, že všechny 

testované vzorky jističů splňují platné normy lze, ale nalézt podstatné rozdíly v jejich chování při 

vypínaní zkratového proudu. Je evidentní, že finanční úspora při volbě jističů na počátku projektu 

může znamenat mnohem vyšší náklady spojené s následnými škodami způsobených havárií jistícího 

prvku v elektrickém obvodu. 
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