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Abstrakt: 

 

Cílem této diplomové práce je vytvoření měřicího pracoviště pro zjišťování časů spínání 
jističů a ověření jeho funkce na vybraných vzorcích. Pro tento úkol jsem použil školní počítač 
s měřicí kartou a programem LabView. Tento program nabízí velké množství funkcí, jejichž 
správným propojováním lze vytvořit nejrůznější aplikace. Tato diplomová práce se skládá 
z několika částí, a to především z rozboru funkce a provedení jističů, definice pojmů spolehlivost 
a technická diagnostika, realizace měřicího pracoviště a samotného měření. Výsledkem této 
práce je virtuální program, který dokáže zachytit, zobrazit a zapsat změnu napětí při vypínání a 
zapínání jističe.  

 

 

Klíčová slova: 

 

Jistič, technická diagnostika, spolehlivost, čas spínání, vlastní čas spínání, čelní panel, 
blokový diagram, virtuální program, vzorkovací frekvence, diagnostikovaný objekt, diagnostické 
prostředky, diagnostický systém, intenzita poruch, vanová charakteristika, elektromagnetické 
spouště, tepelné spouště, zámky, volnoběžky, relé, selektivita jištění, sběrnice USB. 

 
 

Abstract: 

 

 Purposes those diploma work is creation measuring workplace for recognition time 
switching breaker and check his function on choice figure. I used for this imposition school 
computer with measuring card and programme LabView. This programme offers lump function, 
whose correct connect it is possible create all sorts of application. This thesis assembling of 
several part, namely above all from analysis function and fulfilment breaker, definition notions 
reliability and technical diagnostics, realization measuring workplace and himself metering. 
Record those work is virtual programme that the prove catch, display and write down changes 
tension at cutting - off and closing breaker.  

 
 
 
 

Key words: 

 

 Breaker,  technical diagnostics, reliability, time switching, personal time switching, front 
panel, frozen credit diagram, virtual programme, sampling rate, diagnosed object, diagnostic 
aids, diagnostic circuit, failure rate, tub characteristic, etherial trigger, heat trigger, chateaux, free 
wheel, relay, selectivity protection, busbar USB. 
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Seznam použitých symbolů a značek: 

 

 

symbol název jednotka 

fzapt 1  průměrný čas sepnutí první fáze ms 

fzapt 2  průměrný čas sepnutí druhé fáze ms 

fzapt 3  průměrný čas sepnutí třetí fáze ms 

mfzapt 11  čas sepnutí první fáze při prvním měření ms 

mfzapt 21  čas sepnutí první fáze při druhém měření ms 

mfzapt 31  čas sepnutí první fáze při třetím měření ms 

mfzapt 41  čas sepnutí první fáze při čtvrtém měření ms 

mfzapt 51  čas sepnutí první fáze při pátém měření ms 

mfzapt 12  čas sepnutí druhé fáze při prvním měření ms 

mfzapt 22  čas sepnutí druhé fáze při druhém měření ms 

mfzapt 32  čas sepnutí druhé fáze při třetím měření ms 

mfzapt 42  čas sepnutí druhé fáze při čtvrtém měření ms 

mfzapt 52  čas sepnutí druhé fáze při pátém měření ms 

mfzapt 13  čas sepnutí třetí fáze při prvním měření ms 

mfzapt 23  čas sepnutí třetí fáze při druhém měření ms 

mfzapt 33  čas sepnutí třetí fáze při třetím měření ms 

mfzapt 43  čas sepnutí třetí fáze při čtvrtém měření ms 

mfzapt 53  čas sepnutí třetí fáze při pátém měření ms 

fvypt 1  průměrný čas vypnutí první fáze ms 

fvypt 2  průměrný čas vypnutí druhé fáze ms 

fvypt 3  průměrný čas vypnutí třetí fáze ms 

mfvypt 11  čas vypnutí první fáze při prvním měření ms 

mfvypt 21  čas vypnutí první fáze při druhém měření ms 

mfvypt 31  čas vypnutí první fáze při třetím měření ms 

mfvypt 41  čas vypnutí první fáze při čtvrtém měření ms 

mfvypt 51  čas vypnutí první fáze při pátém měření ms 

mfvypt 12  čas vypnutí druhé fáze při prvním měření ms 

mfvypt 22  čas vypnutí druhé fáze při druhém měření ms 

mfvypt 32  čas vypnutí druhé fáze při třetím měření ms 

mfvypt 42  čas vypnutí druhé fáze při čtvrtém měření ms 

mfvypt 52  čas vypnutí druhé fáze při pátém měření ms 

mfvypt 13  čas vypnutí třetí fáze při prvním měření ms 

mfvypt 23  čas vypnutí třetí fáze při druhém měření ms 
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mfvypt 33  čas vypnutí třetí fáze při třetím měření ms 

mfvypt 43  čas vypnutí třetí fáze při čtvrtém měření ms 

mfvypt 53  čas vypnutí třetí fáze při pátém měření ms 

λ intenzita poruch  
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1. Technická diagnostika 

 

1.1. Technická diagnostika se zaměřením na spínací přístroje nn 

 

 Technická diagnostika je v dnešní době velmi významným oborem nejen v technických 

aplikacích. V posledních desetiletích je velká pozornost upřena především ke kvalitě a 

spolehlivosti spínacích přístrojů, a to z důvodu bezchybné funkce i po několika tisících cyklech a 

především bezpečnosti. Pro zjištění okamžitého skutečného stavu přístrojů pak poslouží 

technická diagnostika. Zabývá se zjišťováním technického stavu strojů, zařízení, přístrojů aj. 

technických systémů, převážně bezdemontážními a nedestruktivními postupy. Pouze při dobrém 

technickém stavu jsou spínací přístroje schopny vykonávat svou funkci a plnit stanovené 

podmínky, ke kterým jsou určeny. Kromě ekonomických důvodů je třeba mezi výsledky 

působení spolehlivosti i diagnostiky zohlednit také ochranu zdraví a života osob i prostředí. 

Zejména u řídicích systémů, ale obecně u všech členů systémů provozovaných v automatickém 

režimu, je spolehlivost jednou ze základních sledovaných vlastností. Informace o zkoumaném 

objektu jsou získávány vyhodnocením jeho vnějších projevů. Z hlediska spínacích přístrojů je za 

technickou diagnostiku považováno měření vlastních časů spínání, úbytky napětí na kontaktech, 

stav kontaktů a spínacího ústrojí. Tato měření by se měla provádět v intervalech na jednom 

prvku po celou dobu jeho životnosti v pravidelných intervalech. Z naměřených dat lze poté 

vyhodnotit jak se s rostoucím počtem pracovních cyklů a časem mění vlastnosti a především 

rychlosti spínání přístrojů. [3] 

 

1.2. Definice pojmů  

- diagnostikované objekty – např. jističe, stykače, relé 

- diagnostické prostředky - technická zařízení (senzory, testery, voltmetry atd.) a pracovní 

postupy pro analýzu a vyhodnocení diagnostikovaného objektu. 

- diagnostický systém - diagnostické prostředky, diagnostikované objekty, obsluha 

- diagnostická veličina - nositel informace o technickém stavu diagnostikovaného objektu nebo 

jeho částí, např. intenzita poruch 

- technický stav diagnostikovaného přístroje - je jeho schopnost vykonávat požadované funkce 

za stanovených podmínek užívání. 

- provozuschopný stav - přístroje je schopen vykonávat stanovené funkce podle technických 

podmínek. Poruchou končí provozuschopnost přístroje. 

- funkčnost přístroje - přístroje je schopen vykonávat svoji funkci 
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Diagnostické systémy rozdělujeme na : 

 

1) ON-LINE - vyhodnocují technický stav přístroje za provozu. Příkladem ON-LINE systému 

je např. monitorovací systém, který je k diagnostikovanému objektu trvale připojený, trvale 

sleduje jeho stav a průběžně vyhodnocuje mezní stavy objektu. 

2) OFF-LINE - nejčastěji pod tímto pojmem rozumíme systémy, u kterých je během 

diagnostikování testem objekt mimo provoz.  

 

Algoritmy diagnostikování testem se dělí na: 

 

a) nezávislé neboli kombinační - sled jednotlivých kroků testu je nezávislý na výsledcích 

předcházejících kroků testu. 

b) závislé neboli sekvenční - závislý algoritmus testu realizuje kroky testu v závislosti na 

výsledcích předcházejících kroků. Závislý test je časově méně náročný.  

 

Oproti systémům ON-LINE umožňují systémy OFF-LINE snadněji lokalizovat poruchy, 

detekovat poruchové stavy, které se připrovozu přístroje neprojeví. OFF-LINE také nazýváme 

postup, při kterém se pomocí přenosných zařízení naměří, částečně zpracují a uloží data do 

paměti. Vlastní vyhodnocení stavu přístroje, porovnání s minulým stavem a prognózování se 

realizuje na centrálním počítači. Diagnostický systém se liší podle toho, ve které fázi 

technického života bude přístroj diagnostikován. Rozhodující fáze jsou: 

 

1) výroba 

2) provoz 

3) servis 

4) údržba objektu 

a) údržba po poruše - je nejméně vhodný. Dojde při něm k výpadku technologického 

procesu a možnosti porušení dalších objektů, bezpečnosti provozu, nejčastěji se používá 

u elektronických, analogových a číslicových obvodů. 

b) údržba dle časového plánu - je ekonomicky nevýhodný. Opravy se dějí dle časového 

plánu, vyměňují se i díly nepoškozené nebo dojde k údržbě příliš pozdě. Tento způsob se 

praktikuje z bezpečnostních důvodů v letectví a jaderné energetice. 

c)  údržba dle skutečného stavu –ekonomicky nejvýhodnější  
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Největším problémem diagnostiky je nemožnost přímého měření měřících bodů bez 

nežádoucí demontáže. Proto se musíme spokojit s přístupnými výstupnými prvky systému. Z 

nich potom více či méně přesně odhadnout vnitřní parametry pomocí diagnostických algoritmů. 

Musíme si také uvědomit, že jedné příčině může odpovídat několik následků a naopak.  

 

Diagnostické modely: 

 

Model, tedy zjednodušené zobrazení originálu se využívá ke sledování chování systému a 

také k jeho simulaci tj. řízené sledování vlastností originálu volbou vstupních veličin na modelu. 

Simulací nahrazujeme nákladný nebo nerealizovatelný experiment na skutečném systému. 

Diagnostický model je zobrazení bezporuchových a poruchových stavů prvků originálu nebo 

bezporuchového a poruchového chování objektu. U složitých systémů provádíme dělení na dílčí 

subsystémy, které se modelují postupně tzv. víceúrovňové modelování. [3] 

 

Základní dělení diagnostických modelů je: 

 

1) fyzikální - hmotný a reálný objekt, sestavený na stejném principu jako originál ( zmenšený 

model zařízení ) nebo analogickém principu ( např. elektrický model tepelného nebo 

hydraulického systému )  

2) abstraktní  

a) matematický model - je tvořen nejčastěji soustavou rovnic, nerovnic a vztahů mezi 

diagnostikovanými veličinami 

b) analytický model - popisuje systém soustavou algebraických (statický model) nebo 

diferenciálních a diferenčních rovnic (dynamický model).  

c) model strukturní, lineární a nelineární, deterministické astacionárně nebo nestacionárně 

stochastické,  spojité a diskrétní  

d) model procesního chování - funkční model, je dán pouze vstupními, stavovými a 

výstupními veličinami systému. Pokud má pouze vstupy a výstupy modelujeme 

tzv.černou skříňku 

e) fyzikálně matematický model - nutná perfektní znalost fyzikálních a chemických 

zákonitostí pro daný systém. Pro neznalost těchto předpokladů a značnou složitost se 

tento model téměř nepoužívá. 

f) empirický model - vychází z experimentálně naměřených dat na vstupech a výstupech 

reálného systému. 
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g) parametrický model - má konstanty předem odhadnutých rovnic získány identifikačními 

algoritmy. To provádíme buď statistickým vyhodnocením naměřených dat nebo z 

dynamických odezev. V praxi nejčastěji používáme kombinovaný způsob 

h) logický model -modelování systému pomocí matematické logiky. U tohoto modelu se 

nevyskytují fyzikální proměnné, ale pouze vstupní, výstupní a stavové veličiny. Tyto 

nabývají pouze binárních hodnot log 0 a log 1. Při konstrukci logického modelu 

využíváme logických funkcí a Booleovské algebry.  Pro sestavení modelu je vhodná 

výchozí tabulka s dvouhodnotovým popisem vlastností každého funkčního bloku. 

Obvykle bývá provozuschopnost definovaná jako logická „1“ a neprovozuschopnost 

(porucha) jako logická „0“. Aplikace matematické logiky je vhodná pro objekty s 

vyznačenou funkční a blokovou strukturou. Každý blok musí mít definované vstupy a 

výstupy.  Pro modelování vztahů mezi strukturálními parametry je logické modelování 

nevhodné. Logický model lze zadat ve tvaru grafů, tabulek a matic přechodů. 

i) topologický model – používá se ve formě orientovaného grafu.  

 

Použití modelů v diagnostice lze obecně rozdělit také do kombinací objektů a podmínek. 

Nejen samotné diagnostické objekty lze modelovat, v praxi se velmi často modelují zejména 

podmínky provozu, které umožňují uskutečnit nejrůznější zrychlené zkoušky nových či 

inovovaných strojů, přístrojů a zařízení. Diagnostika a modelování se takto dá dělit na: 

 

1) reálný objekt v reálných podmínkách 

2) model v reálných podmínkách 

3) reálný objekt v modelových podmínkách 

4) model v modelových podmínkách 
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1.3.Rozdělení technické diagnostiky 

 

 Rozdělení technické diagnostiky je znázorněno na obr. 1.3. 

 

Obr. 1.3. rozdělení technické diagnostiky [3] 

 

2. Spolehlivost spínacích přístrojů 

 

2.1. Pojem spolehlivost spínacích přístrojů 

 

 Teorie spolehlivosti je metodou přispívající k zabezpečení bezporuchovosti jednotlivých 

spínacích přístrojů jako např. stykačů a jističů. Při podcenění jejího významu se mohou 

vyskytnout přístroje, které pak vyžadují nákladnou údržbu, časté opravy a v některých případech 

i předčasné vyřazení z provozu. Zkušenosti ukazují, že správné docenění významu spolehlivosti 

ovlivňuje i ekonomickou stránku. Spolehlivost, jako jedna z nejvýznamnějších vlastností jakosti 

je podle normy definovaná jako obecná vlastnost objektu spočívající ve schopnosti plnit  
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požadované funkce při zachování hodnot stanovených provozních ukazatelů v daných mezích a 

v čase podle stanovených technických podmínek. Technickými podmínkami rozumíme 

specifické technické vlastnosti, předepsané pro daný typ přístroje. Mohou to být např. teplota 

okolí, vibrace, napětí, pracovní poloha, způsob jeho provozu, skladování, údržby a oprav. [3] 

 

2.2. Rozdělení spolehlivosti 

 

 Samotnou spolehlivost je možno rozčlenit na její dílčí vlastnosti: 

 

• bezporuchovost -  schopnost přístroje plnit nepřetržitě požadované funkce po stanovenou 

dobu a za stanovených podmínek. 

• opravitelnost - způsobilost přístroje ke zjišťování příčin vzniku jeho poruch a 

odstraňování jejich následků opravou. 

• udržovatelnost - způsobilost přístroje k předcházení jeho poruch předepsanou údržbou. 

• životnost - schopnost přístroje plnit požadované funkce do dosažení mezního stavu při 

stanoveném systému předepsané údržby a oprav; mezní stav přístroje je stav, ve kterém 

musí být jeho další využití přerušeno; kritéria mezního stavu pro daný přístroj stanoví 

jeho technická dokumentace. 

• pohotovost - komplexní vlastnost přístroje, zahrnující bezporuchovost a opravitelnost 

v podmínkách provozu. 

• skladovatelnost - schopnost přístroje zachovávat nepřetržitě bezvadný stav po dobu 

skladování a přepravy při dodržení předepsaných podmínek. 

 

 

2.3. Vyhodnocování spolehlivosti 

 

 Vyhodnocením spolehlivosti spínacích přístrojů dostáváme většinou exponenciální 

průběhy. Ty jsou výsledkem měření veličin a jejich následným statistickým zpracováním. Tato 

měření by se měla provádět v intervalech na jednom prvku po celou dobu jeho životnosti. U 

spínacích přístrojů je jedna z nejsledovanějších veličin tzv. intenzita poruch (λ). Pokud si 

vykreslíme četnost poruch v průběhu života přístroje dostaneme tzv. vanovou křivku, která je 

znázorněna na obr. 2.3.. [3] 
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Obr. 2.3. Vanová křivka [3] 

 

Můžeme ji rozdělit na tři významné oblasti: 

- doba záběhu – u spínacích přístrojů se uvádí doba zahoření. Četnost poruch je vysoká, ale 

s rostoucím počtem spínání klesá 

- doba provozu – intenzita poruch s rostoucím počtem pracovních cyklů mírně stoupá 

- doba doběhu (dožívání) – intenzita poruch prudce narůstá až do doby, kdy přístroj přestane 

plnit svou funkci úplně. 

 

3) Úvod do jističů 

 

3.1. Popis jističe 

 

Před nežádoucími účinky nadproudů, zkratových proudů či podpětí chráníme obvody 

samočinnými vypínači, v obvodech nízkého napětí zvanými jističe. Jistič slučuje do jednoho 

celku funkci vypínače a pojistky. Má dvě stabilní polohy zapnuto a vypnuto. V poloze zapnuto je 

sepnutí kontaktů zajišťováno mechanicky tzv. zámky a volnoběžkami. Do polohy vypnuto je 

uváděn jistič působením pružiny, která je při přechodu do polohy zapnuto natažena a tlačí 

pohyblivé kontakty, zajištěné v poloze zapnuto, od sebe. Nastane-li v obvodu porucha, je zámek 

působením spouště uvolněn a působením natažené pružiny jsou kontakty oddáleny od sebe.  
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Jističe bývají vzduchové s magnetickým vyfukováním oblouku nebo méně často s volným 

zhášením oblouku v oleji (olejové jističe). Jistič je tedy ochranný vypínač, který odpojí zařízení  

od sítě, dojde-li k přetížení, zkratu nebo průniku nebezpečného dotykového napětí s následným 

zkratem. Jistič má zapínací zámek s nezávislým vypínáním, to znamená, že není možno jistič 

zapnout, pokud trvá příčina vypnutí. Vypnutí také nelze zabránit tím, že by byla rukou držena 

zapínací páčka v poloze zapnuto. [2] 

 

3.2. Zámky a volnoběžky 

 

 Jsou to mechanizmy, které drží kontaktní ústrojí jističů v zapnuté poloze. Jejich vybavení 

je možno provést dálkově elektromagnetickou spouští nebo ručně pákou či tlačítkovým 

ovladačem. Síla k vybavení zámku musí být malá. Jednoduché zámky jsou konstruovány jako 

západky nebo prolomené páky. Složitějším zámkům složených z několika jednoduchých zámků 

říkáme volnoběžky. Základní provedení západek je uvedeno na obr. 3.2.a. 

 

 

Obr. 3.2.a. základní provedení západek, [1] 

 

Na obrázku vlevo je páková západka Z přitahována pružinou P. Při natahování (zapínání) 

si hlavní páka šikmým náběhem nadzdvihne západku Z proti tahu pružiny P, táhnoucí západku 

do zamčené polohy. V konečné poloze západka zablokuje hlavní páku. Působením vypínací síly 

Fv je západka nadzdvižena a vypínací pružina V přitáhne hlavní páku spojenou s kontaktním 

systémem do vypnuté polohy. Obdobně funguje mechanismus na levé straně obrázku, kde je 

páková západka nahrazena západkou hřídelovou. Působením vypínací síly Fv se zbroušená  
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hřídel pootočí a vypínací pružina V opět přitáhne hlavní páku spojenou s pohyblivými kontakty a 

dojde k vypnutí.  

Dalším typem zámků je dvojice prolomených pák, přičemž jedno rameno je spojeno s 

pohyblivým kontaktem, druhé s ručním ovládáním jističe. V zapnuté poloze musí být páky v 

jedné rovině, resp. mírně prolomeny za tuto mrtvou polohu. Velikost prolomení je dáno zarážkou 

na jedné z pák. Vypínací (vybavovací) síla Fv působí na střední kloub. Uvedeno na obr.3.2.b.  

V okamžiku, kdy se tento kloub dostane ze zapnuté polohy za polohu mrtvou, vypínací 

pružina V mžikově oddálí pohyblivý kontakt. Čím menší je prolomení pák, tím menší musí být 

vybavovací síla Fv působící proti síle F1 a kratší je doba pro vybavení kontaktů. U tohoto typu 

zámku se zároveň s pohyblivým kontaktem uvádí do pohybu i ruční ovládací páka. Toto může 

mít nepříjemný dopad v okamžiku, kdybychom instalačním jističem s takovýmto mechanismem 

zapínali obvod, ve kterém je zkrat. Pak, uvědomíme-li si jak dlouho vlastně působíme na 

zapínací páku silou ruky proti vypínací síle nadproudové či zkratové spouště, bude po celou 

dobu držení zapínací páky procházet tímto obvodem zkratový proud, což může být i několik 

sekund. Naopak v obvodech vn je vybavovací síla tak velká, že by mohlo dojít k úrazu 

pracovníka, který by právě ručně zapínal automatický vypínač vybavený tímto systémem. [2] 

 

 

Obr. 3.2.b. Dvojice prolomených pák, [1] 
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Na obr.3.2.c. je principielní provedení volnoběžky ze dvou vzpěr. V zapnuté poloze jsou 

oba systémy v prolomené poloze. Vypínací síly působí na kloub mezi pákami 1 a 2, vypínací 

pružina V v okamžiku zapůsobení oddaluje kontakty. Páky 3,4 zůstávají prolomeny a ovládací 

páka zůstává v poloze zapnuto (nahoru). Signalizace musí upozornit obsluhu na stav jističe. Pro 

zapnutí jističe je nutno ovládací páku stlačit dolů a znovu natáhnout nahoru do polohy zapnuto. 

Při ručním vypnutí je třeba páku stlačit dolů, čímž se vypnou páky 3,4 a páky 1,2 zůstávají v 

zapnuté poloze. K natažení stačí nyní jen ruční páku 4 přemístit do polohy nahoře. V případě 

zapnutí do zkratu budou vybaveny vypínací silou Fv páky 1 a 2 aniž by byly ovlivňovány dobou 

držení zapínací páky 4. Síla Fv se nepřenáší na zapínací páku. [2] 

 

 

 

Obr. 3.2.c. provedení volnoběžky ze dvou vzpěr, [1] 
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3.3. Spouště 

 

Zařízení, které vybavuje zámek nebo volnoběžku jističe se nazývá spoušť. Spoušť se 

skládá z proudovodné dráhy ( vinutí, bimetal ) a z mechanismu, který se uvádí v činnost 

tepelným nebo silovým účinkem proudu. Spoušť může být dálkově ovládána nebo pracovat jako 

samočinná ochrana při poruchových stavech, kterým bývají nadproudy, zkraty a s tím související 

podpětí neboli pokles napětí za místem velkého odběru. Nadproudovou spouští protéká proud 

jištěného obvodu. Do činnosti bude však uvedena až v okamžiku překročení nastavené hodnoty 

násobku jmenovitého proudu. V dnešní době se konstruují elektronické spouště. Velikost proudu 

je transformována přesným transformátorem proudu a je vyhodnocována elektronicky. 

 

Překročí-li nastavenou hodnotu je vyslán impuls k vybavení spouště. Elektronické 

spouště umožňují velký rozsah nastavení vybavovacích proudů a dob od počátku změny 

sledovaného parametru do okamžiku vypnutí v závislosti na velikosti proudů neboli vypínacích 

charakteristik jističů. Vinutí podpěťové spouště je připojeno paralelně k jištěnému úseku a 

provede jeho vypnutí pokud napětí sítě poklesne pod určitou hodnotu napětí sítě. 

 

Podle toho jak je vinutí spouště uspořádáno a připojeno k síti, můžeme spouště rozdělit 

na přímé, nepřímé, primární a sekundární. Přímou spouští protéká plný proud jištěného obvodu. 

V případě velkých proudů či v případě sítě vn, ve které musí být mechanismus spouště izolačně 

oddělen, je vinutí spouště napájeno přes transformátor proudu. Zde hovoříme o spoušti nepřímé 

sekundární. V tomto případě nepůsobí přímo na vybavovací element jističe, ale prostřednictvím 

pomocného obvodu, který ovládá svým kontaktním systémem. Sepnutím pomocného systému 

zavede proud do vinutí vlastní spouště, působící přímo na volnoběžku. [2] 

 

3.3.1. Elektromagnetické spouště 

 

Princip činnosti mžikové spouště je uveden na obrázku. 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. Princip je uveden na obr. 3.3.1.a. 
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Obr. 3.3.1.a. Princip činnosti elektromagnetické spouště, [1] 

 

Podpěťová spoušť pracuje opačně. Pokud napětí dosahuje požadovaných hodnot, trvale 

sepnuto, vinutím prochází proud, kotva elektromagnetu je v přitaženém stavu. 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 je uveden na obr. 

3.3.1.b. 

 

Obr.3.3.1.b. Princip činnosti podpěťové spouště, [1] 

 

Princip zpožděné zavřené kataraktové spouště je na obr. 3.3.1.c. 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 

bržděn 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  
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vybaví zámek jističe. Od jisté velikosti nadproudu je vnější tah elektromagnetu dostatečný k 

tomu, aby vnější kotva přiskočila mžikově, bez ohledu na polohu jádra v nemagnetickém válci.  

 

Obr. 3.3.1.c. Princip činnosti zpožděné kataraktové spouště, [1] 

 

3.3.2.  Tepelné spouště 

 

Tepelné spouště pracují zpravidla na principu bimetalu (dvojkovu). Princip bimetalu je 

založen na nestejné roztažnosti dvou plošně pevně spojených kovů. 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. Ve studeném stavu drží pásek z dvojkovu tvaru U kontakty proti pružině v sepnutém 

stavu. Po vyhřátí nadproudem dojde k jeho průhybu, uvolnění západky a vybavení kontaktů. 

Princip činnosti je uveden na obr. 3.3.2. 

 

 

Obr. 3.3.2. Princip činnosti tepelné spouště, [1] 
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3.4. Relé 

 

Relé nazýváme přístroje fungující na stejných principech jako spouště, které však 

ovládají jen pomocné obvody či okruhy. Tyto okruhy nemusí být pouze elektrické. Mohu takto 

ovládat okruhy pneumatické či hydraulické. Na základě tohoto pak můžeme vlastně říci, že  

nepřímé spouště jsou kombinací relé a spouště. Podstatná však na činnosti spouští a relé bude 

opět závislost doby od počátku změny sledovaného parametru do okamžiku vypnutí vypínače v 

závislosti na velikosti proudu tj. časová charakteristika spouště či relé. [2] 

 

V zásadě rozlišujeme dva typy systémů s nastavením časových charakteristik : 

 

· na proudu nezávislým - Za proudově nezávislý systém považujeme systém s přímkovou 

charakteristikou, kdy vypínač vypne od určité velikosti nadproudu za stejný čas. 

· na proudu závislým - 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. 

· a jejich kombinací - snažíme přiblížit ideálnímu stavu, kdy tepelná charakteristika ochranného 

zařízení má stejný průběh jako jištěný úsek. Pak by jeho funkce byla nejekonomičtější, 

protože k vypnutí by docházelo až by docházelo k tepelnému ohrožení zařízení.  

 

 

 

 

Obr.3.4. Časové charakteristiky, [2] 

 

 

 

 



 24 

 

3.5. Rozdělení jističů: 

 

• podle zhášení oblouku – vzduchové, olejové, s vyfukovací cívkou 

• podle druhu proudu – střídavé, stejnosměrné 

• podle počtu pólů – jednopólové, trojpólové 

• podle zapínání  

♦ ruční 

♦ strojní – elektromagnetické, tlakovzdušné, pružinové, elektromotorové 

• podle vypínací charakteristiky 

♦ B – jističe pro vedení 

♦ C – jističe pro zařízení způsobující proudové rázy – motory 

♦ D – zařízení s velkými proudovými rázy 

• Podle vypínacích proudů 

♦ malé jističe do 25A 

♦ střední jističe do 600A 

♦ velké jističe nad 600A 

  

Jističe do 25A jsou typickým případem jistících přístrojů, které nacházejí 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 jedno, tak trojfázovém provedení. Vlastní mechanismus jističe je jednoduchý, většinou 

kloubový, ovládaný zpravidla ručně přes pákový systém. Kontakty plní zároveň funkci hlavních 

a opalovacích. Pro zhášení elektrického oblouku se využívá elektromagnetického vyfukování v 

kombinaci s hustou kovovou zhášecí komorou. [2] 

 Tyto jističe obsahují vždy elektromagnetickou zkratovou a tepelnou spoušť. Parametry těchto 

spouští jsou seřízeny na danou hodnotu již při výrobě. Viz. obr. 3.5.a. 
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       Obr. 3.5.a. Jistič do 25A 

 

1. připojovací svorky 

2. zkratová elektromagnetická spoušť 

3. tepelná spoušť 

4. Pevný kontakt 

5. Pohyblivý kontakt 

6. Výběhová dráha oblouku 

7. zhášecí komora 

8. izolační keramická podložka 

9. Hlavní ovládací páka 

10. zapínací a vypínací mechanismus 

11. hlavní vypínací pružina 

12. pletené vodivé lanko 

13. indikace stavu 

14. seřizovací systém 

15. otvory pro výstup horkých plynů 

16. izolační plastový kryt 

 

Střední jističe se vyrábějí v několika tisících, nejvýše však desetitisících kusech ročně. Své 

uplatnění nacházejí především v distribučních rozvodech při jištění většího souboru elektrických 

spotřebičů. Vzhledem k vyšším pracovním proudům mají tyto přístroje dvoudílný kontaktní 

systém, hlavní a opalovací. Hlavní kontakty jsou dimenzovány na trvalý průchod jmenovitého 

proudu a kratkodobé zatížení proudem zkratovým. Opalovací kontakty musí odolávat tepelným 

účinkům elektrického oblouku při provozním a zkratovém vypínání, ale i zapínání. Pro zhášení 

elektrického oblouku se opět využívá magnetického vyfukování oblouku do kovové roštové 

zhášecí komory. V této zhášecí komoře bývá umístěn i vlastní kontaktní systém jističe. U 

středních jističů se používá spouští, které jsou nastavitelné v určitém proudovém rozsahu. Tím lze 

zajistit nejen selektivitu jištění, ale i seřídit přístroj podle požadavků jištěného zařízení. Jistič je 

také možno doplnit o tzv. podpěťovou spoušť reagující na pokles napětí v jištěném el. obvodu. 

Jističe se ovládají ručně, nebo je lze doplnit o zapínací pohon, nejčastěji motorický, a využívat tak 

výhod dálkového ovládání. V takovém případě bývají jističe vybaveny navíc pomocnými kontakty 

pro signalizaci jejich stavu. Na obrázku 3.5.b. je ukázka dvou vybraných typů středních jističů. [2] 
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Obr.3.5.b. Střední jističe, [11] 

 

Velké jističe jsou charakteristické svou robustní konstrukcí a vyrábějí se jen v počtu 

několika desítek kusů ročně. Obvykle se staví tak, že se řadí paralelně potřebný počet nejméně 

tisíciampérových základních jednotek. Přitom zůstává jen jeden opalovací kontakt s jednou 

zhášecí komorou na každém pólu a zvětšuje se jen počet hlavních kontaktů. Ojedinělé nejsou ani 

konstrukce, kdy se do jednoho pólu řadí vedle sebe několik úplných kontaktních systémů, každý 

se svou vlastní zhášecí komorou. Všechny póly jističe se montují na společný rám, jsou vzájemně 

mechanicky propojené a mají tedy i společné ovládání. Vzhledem k obrovským přestavným silám 

se ovládání uskutečňuje výhradně motoricky. Mechanická životnost je relativně malá, řádově 

stovky až tisíce sepnutí. [2] 

Na obrázku 3.5.c. je vidět příklad velkého jističe na jmenovitý proud In = 2500A. 

 

 

Obr 3.5.c. Velké jističe, [11] 
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Jak již bylo uvedeno, střední a velké jističe se v dnešní době vyrábějí s nastavitelnou 

elektronickou nebo mikroprocesorovou spouští, a to v širokém rozsahu násobků jmenovitého 

proudu (např. 0,5 až 1,9 In). Při takové sestavě jističe se již neužívá klasické elektromagnetické 

zkratové a nadproudové tepelné spouště, ale průběh proudu je snímán pomocí třífázového 

proudového transformátorku. Takto snímaný průběh proudu je dále usměrněn a převeden na 

napětí vstupním odporovým děličem. Největší problém spočívá v převodu špičkové hodnoty 

napětí mnohdy nesinusového průběhu na efektivní, a z této hodnoty vytvoření závislosti I2×t = 

konst. Tento problém je dnes řešen většinou mikroprocesorově. Pokyn k vypnutí jističe se předává 

na tzv. vybavovací magnet. Ten se skládá z permanentních magnetů, pólových nástavců, pružiny a 

vinutí. Při natažení jističe se mechanicky stlačí jádro vybavovacího magnetu, které díky 

permanentním magnetům zůstane přitažené. Pokud elektronická část spouště vyhodnotí 

přítomnost nadproudu či zkratu v jištěném obvodu, přivede se napětí na vinutí vybavovacího 

magnetu. Tím dojde k „odbuzení“ permanentních magnetů a jádro působením pružiny odskočí. 

Tento pohyb je přenesen na zámek vybavovače a mechanismus kontaktů se dává do pohybu – 

jistič vypíná. Hlavní výhodou elektronických a mikroprocesorových spouští ve spojení s 

motorovým pohonem jističe je v podstatě absolutní automatizace výrobního procesu. [2] 

 

3.6. Konstrukce a princip činnosti 

 

Jističe obsahují dvě spouště, a to: 

 

• Nadproudovou – tepelný vypínač – bimetalový pásek, který se při průchodu nadproudu 

zahřívá, tím se prohne a dojde k rozpojení kontaktů. Pracuje se zpožděním a reaguje pouze 

na nadproudy, nikoli na zkraty. 

• Zkratovou – působí okamžitě, bez zpoždění, je založena na dvou principech: 

♦ Elektromagnetická – je tvořena cívkou s jádrem. Při průchodu zkratového proudu 

magnetické pole cívky vtáhne kotvu, tím se uvolní zámek a kontakty se rozpojí. 

♦ Elektrodynamická – používá se u jističů se jmenovitým proudem nad 100A. Pevný 

a pohyblivý kontakt jsou umístěny rovnoběžně. Zkratový proud protéká kontakty 

opačným směrem a pohyblivý kontakt je odpojen silou, kterou vyvolá zkratový 

proud. Vzniklá síla je tím větší, čím větší proud prochází kontakty. [2] 

 



 28 

 

Obr. 3.6. zkratové spouště jističů, [2] 

 

3.7. Vypínací charakteristiky jističů: 

 

Jsou závislosti vypínacího času na velikosti poruchového proudu. Křivky se skládají ze dvou částí: 

• Křivka nadproudové spouště – jistič působí s časovým zpožděním 

• Křivka zkratové spouště – jistič působí bez zpoždění 

 

Zkratová spoušť jističe typu: B vypíná nezpožděně při 3 až 5 – násobku jmenovitého proudu 

    C vypíná nezpožděně při 5 až 10 – násobku jmenovitého proudu 

 

 

        Obr. 3.7. Vypínací charakteristiky jističů, [2] 
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3.8. Selektivita jištění: 

 

 Je schopnost jističe odpojit místo zkratu aniž by se vypnuly jemu předřazené jistící prvky. 

To znamená, že vypíná jistící prvek nejbližší k místu poruchy. Selektivitu zajistí odstupňované 

jištění. Při použití jističů a pojistek je nutné porovnat vypínací charakteristiky, aby se nikde 

neprotínaly nebo nebyly příliš blízko sebe. [2] 

 

4) Diagnostický a měřicí systém Labview 

 

4.1. O programu LabView? 

 

 LabVIEW je vývojovým grafickým prostředím, postaveným na využití programovacího 

jazyka G. Jedná se o produkt firmy National Instruments, který platí ve světě měřicí a řídicí 

techniky za standard, s nímž jsou srovnávány ostatní programy. Použití tohoto systému, díky jeho 

koncepci pro tvorbu měřících a řídících aplikací, je výrazné zjednodušení jak při vývoji nové 

aplikace, tak při její následné modifikaci. U klasických analogových měřicích přístrojů bez 

komunikačního rozhraní  (voltmetry, ampérmetry, multimetry, osciloskopy, …) definuje funkce 

měřicího přístroje jednoznačně jeho výrobce a koncový uživatel může využít pouze těch funkcí, 

které měl od výrobce v přístroji implementovány. Flexibilita takovéhoto měřicího systému je tedy 

nízká. Narazí-li potřeba uživatele na funkci, kterou přístroj nemá implementovánu, zůstává jeho 

potřeba neuspokojena. V této fázi vývoje měřicí techniky je i způsob přebírání naměřených hodnot 

koncovým uživatelem omezen obvykle na opisování naměřených dat z displeje měřicího přístroje, 

což je dalším potenciálním zdrojem chyb měření. [13] 

 

Výhody: 

 

- možnost automatizace celého měření a tím jeho zefektivnění z hlediska časové náročnosti celého 

procesu 

- počítač zvládá mnohem rychlejší toky dat, což ve svém důsledku zkracuje jak dobu 

konfigurace měřicího přístroje, tak dobu vyčítání naměřených hodnot 

- vyloučením lidského faktoru z měřicího řetězce lze eliminovat další zdroj chyb, které zatěžují 

výsledek měření, a to chyby osobní 

- standardní média pro ukládání naměřených dat (pevný disk, disketa),  

- snadné připojení periférií (tiskárna, modem), snadná konektivita do počítačových sítí, a tím 

možnost sdílení naměřených dat či dálkové ovládání přístroje. 
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 Zásuvné karty a VXI měřicí systémy tvoří nejvyšší stupeň nového přístupu k měření - tzv. 

virtuální instrumentace. Srovnání klasických měřicích přístrojů a virtuálních měřicích přístrojů 

ukazuje tabulka 4.1.  

 

 

tab. 4.1. Srovnání klasických a virtuálních měřicích přístrojů, [13] 

 

4.2. Základní části virtuálního přístroje 

 

Čelní panel - grafické rozhraní, které plní tutéž úlohu jako čelní panel fyzického přístroje. 

 

 

Obr. 4.2.a. Čelní panel virtuálního přístroje, [13] 
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Blokové schéma 

 

 Blokové schéma je grafickým vyjádřením zdrojového kódu virtuálního přístroje. 

Konstruuje se propojováním jednotlivých bloků signálovými cestami.  

 

 

Obr. 4.2.b. Blokové schéma virtuálního přístroje 

 

Jak pracuje? 

 

Program neběží sekvenčně, výpočet je řízen tokem dat. Blok zahájí výpočet v okamžiku, 

kdy má data na všech vstupech, po zpracování posílá výsledky na všechny výstupy. Procesy 

jednotlivých bloků tedy běží (s ohledem na hardware a operační systém) paralelně. [13] 
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4.3. Hardwarové a softwarové požadavky 

 
 Podstatou virtuálního přístroje je doplnění otevřené architektury personálního počítače tím, 

co mu chybí, aby mohl plnit úlohu měřicího přístroje. V oblasti hardwaru je to zásuvná 

multifunkční karta ( zásuvná měřicí deska ) vybavena konektorem pro zasunutí této karty do 

systémové desky personálního počítače ( ISA, EISA, PCI sběrnice ). Karty se dají pořídit od firmy 

National Instruments, která rovněž vyvíjí prostředí Labview, v několika modifikacích. Liší se 

počtem extérních vstupů nebo druhem sběrnice, přes kterou se připojí k počítači. V oblasti 

softwaru je to vhodný program pro počítač, který realizuje všechny funkce měřicího přístroje a 

plní tak úlohu firmwaru měřicího přístroje. V této diplomové práci byl použit právě program 

Labview. [13] 

 
5. Realizace měření vlastních časů jističů 
 
5.1. Popis měřicího pracoviště 
 
 Měření proběhlo ve školní laboratoři při teplotě 22°C. Měřicí pracoviště se skládalo ze 

školního počítače a jeho příslušenství, ke kterému také patřil software Labview a měřicí karta se 

čtyřmi vstupy připojená přes sběrnici USB, kabeláž pro připojení jističů a tři ploché baterie o 

napětí 4,5V. Jako zkoušené vzorky posloužilo celkem 17 jističů neznámého stavu a stáří od 

celkem osmi výrobců, a to ABB, Bonega, Hager, LSN, Merlin Gerin, Moeller, SEZ a Schrack. Od 

každého výrobce jsem měřil dva jističe, pouze od firmy SEZ se jsem použil tři vzorky. Důležité je, 

že všechny jističe byly typu C10A s vypínací schopností 6kA. Náhled měřicího pracoviště je na 

obrázcích 5.1.a. a 5.1.b. 

 

 
Obr. 5.1.a. Soustava zkoušených vzorků jističů 
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Obr. 5.1.b. Použitá PC sestava 
 
5.2. Vytvoření virtuálního měřicího systému  
 
 K samotnému měření vlastních časů jsem v programu Labview vytvořil tzv. virtuální 

měřicí přístroj, který v sobě soustředil dvě hlavní funkce. Za prvé funkci osciloskopu, neboť po 

celou dobu měření kontinuálně zobrazovaje na svém čelním panelu hodnoty napětí přivedených 

z jednotlivých kontaktů jističe. Na dalších dvou grafech zachycuje změny napětí při zapínání a 

vypínání. Za druhé funkci zápisu, neboť automaticky ukládá naměřené hodnoty do textového 

souboru. Výstupem tohoto programu jsou tedy jednak grafy měřených napětí a také tabulky 

naměřených hodnot. Bohužel zde vznikl problém při definici tzv. trigrovacího impulsu. Aby bylo 

možno zachytit změnu napětí v tak malém časovém horizontu, musel jsem nastavit vzorkovací 

frekvenci měřicí karty na 1kHz. Tabulka naměřených hodnot by měla desítky až stovky tisíc řádků 

a bylo by obtížné se v ní zorientovat. Z tohoto důvodu je nutno definovat trigrovací impuls, který 

spustí a zastaví zápis do tabulky při zapnutí a vypnutí. Bohužel byly zkoušené jističe na ruční 

pohon. Z tohoto důvodu nebylo možné měřit skutečný čas zápínání a vypínání, ale pouze sled fází. 

Pro tento účel se také používá trigrovací impuls. Například u jističů s dálkovým ovládáním se 

kontakty aktivují přes napětí přivedené na pomocné kontakty a elektromotor. Při použití tohoto 

napětí jako trigrovacího impulsu by se daly měřit skutečné časy zapínání a vypínání. Vzhledem 

k tomu, že zkoušené jističe byly na ruční pohon, jsem použil napětí na prvním kontaktu jako 

trigrovací impuls. Z tohoto důvodu byl čas první fáze vždy roven nule a vyhodnocoval se pouze 

předstih nebo zpoždění druhé a třetí fáze oproti fázi první. Na následujících obrázcích 5.2.a. a 

5.2.b je znázorněn čelní panel a blokový diagram: 
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Obr.5.2.a. čelní panel vytvořeného virtuálního přístroje 

 

graf č.1 – zachycuje kontinuálně hodnoty napětí přivedené na vstupy měřicí karty 

graf č.2 – zachycuje změnu napětí při zapínání 

graf č.3 – zachycuje změnu napětí při vypínání 

 

 

 
Obr.5.2.b. blokový diagram vytvořeného virtuálního přístroje 
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5.3. Postup měření 
 
 Zkoušený jistič jsem připojil k měřicí kartě dle schématu uvedeného na obrázku 5.3. 

Vzhledem k tomu, že vstupy měřicí karty umožňují pouze připojení signálu o maximální hodnotě 

napětí 10V, jsem použil jako zdroj napětí tři ploché baterie o napětí 4,5V. Každou z nich jsem 

připojil na jeden kontakt jističe. Měřicí aplikace tedy zachycuje při měření zapínacích časů změnu 

přivedených napětí z 0 na 4,5V. Při vypínání naopak zachycuje změnu z 4,5V na 0. Po zapojení 

jističe do obvodu jsem spustil měřicí program, který okamžitě začal na svém prvním grafu 

zobrazovat kontinuálně napětí. V případě, že byl jistič v poloze vypnuto se kryly všechny tři fáze 

na hodnotě 0V, protože obvodem neprotékal žádný proud. V poloze zapnuto se kryly grafy všech 

fází na hodnotě 4,5V. V okamžiku, kdy se jistič překlopil do zapnuté polohy se zachytily na 

druhém grafu průběhy všech tří napětí při zapínání. Při následném vypnutí jističe se zachytily na 

třetím grafu průběhy napětí při vypínání. Po zastavení měřicí aplikace tlačítkem STOP se uloží 

naměřené hodnoty z obou grafů do textového souboru. Vzorek jsem podrobil pěti zapnutím a pěti 

vypnutím. Následně jsem připojil další vzorek a celé měření se opakovalo. 

 

 

Obr.č.5.3 Schéma zapojení pro měření vlastních časů 

 

 
 
 
 
 



 36 

6. Vyhodnocení naměřených hodnot 
  
6.1. Způsob vyhodnocení vlastních časů 
 
 Program Labview umožňuje ukládání naměřených dat pouze do textového souboru 

s příponou txt, který se v systémech Windows nazývá poznámkový blok. Obsahuje čtyři sloupce, 

a to hodnoty času a tři sloupce s průběhy jednotlivých napětí. Bohužel data v tomto stavu lze jen 

těžko vyhodnocovat. Proto jsem použil nástroj MS Office XP, který umožňuje načtení textových 

souborů. V případě zapínání jističe stačilo najít hodnotu času, ve kterém se napětí změnilo z 0 na 

4,5V. Jak už bylo řečeno dříve byla první fáze použita pro trigrování. Z tohoto důvodu spínala 

stále ve stejném čase. Výsledkem odečtení času sepnutí druhé fáze s časem sepnutí první fáze je 

doba zpoždění nebo předstihu druhé fáze oproti fázi první. Stejný postup byl použit i pro 

vyhodnocení třetí fáze. Aby bylo patrno, která fáze je zpožděna a která naopak předbíhá první 

fázi, jsem  použil matematických znamének. V případě, že byla fáze zpožděna oproti fázi první, 

jsem její čas sepnutí označil znaménkem minus. V případě, že daná fáze předbíhala fázi první, 

jsem její čas sepnutí ponechal bez znaménka. U každého jističe jsem měřil celkem pět zapnutí a 

pět vypnutí. Protože žádný jistič nespíná všechny tři kontakty pokaždé v totožném okamžiku, je 

výsledkem pět různých časů zapnutí a pět různých časů vypnutí pro každou fázi. Z těchto časů 

jsem následně vypočítal aritmetický průměr. Stejným postupem jsem vyhodnocoval vypínání. Z 

průměrných hodnot zapínacích a vypínacích časů jsem následně vytvořil grafy. 

 

6.2. Tabulky naměřených časů spínání jednotlivých fází 
 

ABB 1 tzap [ ms ] tvyp [ ms ]  ABB 2 tzap [ ms ] tvyp [ ms ] 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze 2,38 -0,06  2.fáze 1,26 -0,06 1. měření 

3.fáze 0,34 0,04  

1. měření 

3.fáze 3,50 -0,10 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze -2,52 -0,04  2.fáze 0,46 0,02 2. měření 

3.fáze -3,92 0,04  

2. měření 

3.fáze 3,58 0,02 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze -0,18 -0,04  2.fáze -0,96 0,02 3.měření 

3.fáze -1,22 0,06  

3.měření 

3.fáze -1,14 0,08 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze -0,32 -0,04  2.fáze 0,24 -0,06 4.měření 

3.fáze -3,26 0,04  

4.měření 

3.fáze 0,04 -0,01 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze -1,46 -0,06  2.fáze -0,30 -0,02 5. měření 

3.fáze -4,10 0,02  

5. měření 

3.fáze -0,52 -0,02 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze -0,42 -0,05  2.fáze 0,14 -0,02 
Průměrný 
čas 

3.fáze -2,43 0,04  

Průměrný 
čas 

3.fáze 1,09 -0,03 
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BONEGA1 tzap [ ms ] tvyp [ ms ]  BONEGA2 tzap [ ms ] tvyp [ ms ] 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze -0,96 -0,04  2.fáze 4,60 0,00 1. měření 

3.fáze 0,16 0,04  

1. měření 

3.fáze -0,04 -0,04 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze -1,16 -0,06  2.fáze 21,92 0,00 2. měření 

3.fáze -1,86 0,02  

2. měření 

3.fáze -0,94 -0,04 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze -0,54 -0,12  2.fáze 30,78 -0,02 3.měření 

3.fáze 1,36 -0,02  

3.měření 

3.fáze 16,26 -0,04 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze -1,84 0,00  2.fáze 20,60 -0,04 4.měření 

3.fáze -0,22 0,06  

4.měření 

3.fáze 20,90 -0,08 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze -1,54 -0,04  2.fáze 4,44 0,00 5. měření 

3.fáze 1,18 0,08  

5. měření 

3.fáze 23,58 -0,04 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze -1,21 -0,05  2.fáze 16,47 -0,01 
Průměrný 
čas 

3.fáze 0,12 0,04  

Průměrný 
čas 

3.fáze 11,95 -0,05 

 
 
 
 
 
 

HAGER1 tzap [ ms ] tvyp [ ms ]  HAGER2 tzap [ ms ] tvyp [ ms ] 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze -6,64 0,02  2.fáze 1,50 -0,10 1. měření 

3.fáze -8,20 0,06  

1. měření 

3.fáze -1,30 -0,04 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze -4,48 0,02  2.fáze 1,06 -0,12 2. měření 

3.fáze -5,22 0,06  

2. měření 

3.fáze -1,14 -0,06 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze -3,74 0,04  2.fáze 1,06 -0,14 3.měření 

3.fáze -4,74 0,10  

3.měření 

3.fáze -0,96 -0,08 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze -3,62 0,04  2.fáze 0,90 -0,12 4.měření 

3.fáze -4,22 0,10  

4.měření 

3.fáze -0,80 -0,06 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze -7,32 0,06  2.fáze 1,70 -0,10 5. měření 

3.fáze -8,12 0,12  

5. měření 

3.fáze -0,22 -0,06 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze -5,16 0,04  2.fáze 1,24 -0,12 
Průměrný 
čas 

3.fáze -6,10 0,09  

Průměrný 
čas 

3.fáze -0,88 -0,06 
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LSN1 tzap [ ms ] tvyp [ ms ]  LSN2 tzap [ ms ] tvyp [ ms ] 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze -1,06 0,10  2.fáze -9,30 0,12 1. měření 

3.fáze -0,62 0,00  

1. měření 

3.fáze 0,56 -0,02 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze -1,50 0,08  2.fáze -9,28 0,14 2. měření 

3.fáze 3,86 -0,02  

2. měření 

3.fáze -0,84 -0,02 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze -3,00 0,04  2.fáze -2,82 0,16 3.měření 

3.fáze 6,18 -0,04  

3.měření 

3.fáze -1,70 0,06 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze -2,34 0,08  2.fáze -3,24 0,14 4.měření 

3.fáze 4,50 -0,02  

4.měření 

3.fáze -1,36 -0,04 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze -1,10 -0,02  2.fáze -3,92 0,10 5. měření 

3.fáze 0,16 -0,14  

5. měření 

3.fáze -1,64 -0,08 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze -1,80 0,06  2.fáze -5,71 0,13 
Průměrný 
čas 

3.fáze 2,82 -0,04  

Průměrný 
čas 

3.fáze -1,00 -0,02 

 
 
 
 
 
 

MERLIN GERIN 1 tzap [ ms ] tvyp [ ms ]  MERLIN GERIN 2 tzap [ ms ] tvyp [ ms ] 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze 0,38 0,04  2.fáze -0,28 -0,10 1. měření 

3.fáze 0,96 -0,10  

1. měření 

3.fáze -0,46 -0,24 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze 0,86 -0,06  2.fáze -0,32 -0,02 2. měření 

3.fáze 1,72 -0,22  

2. měření 

3.fáze -0,68 -0,18 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze 1,80 -0,02  2.fáze -0,30 0,02 3.měření 

3.fáze 2,88 -0,22  

3.měření 

3.fáze -0,76 -0,16 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze 0,10 -0,10  2.fáze -0,28 -0,06 4.měření 

3.fáze 0,40 -0,18  

4.měření 

3.fáze -0,66 -0,24 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze -0,10 -0,08  2.fáze -0,30 -0,08 5. měření 

3.fáze -0,14 -0,10  

5. měření 

3.fáze -0,38 -0,24 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze 0,61 -0,04  2.fáze -0,30 -0,05 
Průměrný 
čas 

3.fáze 1,16 -0,16  

Průměrný 
čas 

3.fáze -0,59 -0,21 
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MOELLER 1 tzap [ ms ] tvyp [ ms ]  MOELLER 2 tzap [ ms ] tvyp [ ms ] 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze 1,32 -0,08  2.fáze 0,08 -0,06 1. měření 

3.fáze 1,58 -0,06  

1. měření 

3.fáze 0,82 -0,20 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze 1,54 -0,14  2.fáze 0,18 -0,06 2. měření 

3.fáze 1,58 -0,10  

2. měření 

3.fáze 1,92 -0,20 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze 1,34 -0,10  2.fáze 0,12 -0,06 3.měření 

3.fáze 1,82 -0,04  

3.měření 

3.fáze 1,74 -0,24 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze 1,10 -0,10  2.fáze 0,12 -0,06 4.měření 

3.fáze 1,36 -0,06  

4.měření 

3.fáze 4,20 -0,20 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze 0,76 -0,12  2.fáze 0,08 -0,04 5. měření 

3.fáze 0,92 -0,06  

5. měření 

3.fáze 4,46 -0,22 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze 1,21 -0,11  2.fáze 0,12 -0,06 
Průměrný 
čas 

3.fáze 1,45 -0,06  

Průměrný 
čas 

3.fáze 2,63 -0,21 

 
 
 
 
 
 

SCHRACK 1 tzap [ ms ] tvyp [ ms ]  SCHRACK 2 tzap [ ms ] tvyp [ ms ] 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze -4,48 0,06  2.fáze -2,02 0,06 1. měření 

3.fáze -4,50 0,10  

1. měření 

3.fáze -4,70 0,28 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze -5,90 0,04  2.fáze -4,40 0,06 2. měření 

3.fáze -4,66 0,08  

2. měření 

3.fáze -7,94 0,20 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze -1,28 0,08  2.fáze -2,52 0,08 3.měření 

3.fáze -0,38 0,06  

3.měření 

3.fáze -4,24 0,24 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze -1,04 0,04  2.fáze -1,58 0,10 4.měření 

3.fáze -0,08 0,02  

4.měření 

3.fáze -2,86 0,24 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze -1,18 0,06  2.fáze -1,52 0,08 5. měření 

3.fáze -0,54 0,02  

5. měření 

3.fáze -2,28 0,22 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze -2,78 0,06  2.fáze -2,41 0,08 
Průměrný 
čas 

3.fáze -2,03 0,06  

Průměrný 
čas 

3.fáze -4,40 0,24 
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SEZ 3 tzap [ ms ] tvyp [ ms ] 

1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze 4,62 -1,36 1. měření 

3.fáze 3,88 0,44 

1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze 7,76 -0,56 2. měření 

3.fáze 2,62 -0,62 

1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze 6,06 0,80 3.měření 

3.fáze 6,52 0,88 

1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze 6,58 1,02 4.měření 

3.fáze 4,48 0,22 

1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze 7,00 1,44 5. měření 

3.fáze 3,08 0,52 

1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze 6,40 0,27 
Průměrný 
čas 

3.fáze 4,12 0,29 

 
 

SEZ 1 tzap [ ms ] tvyp [ ms ]  SEZ 2 tzap [ ms ] tvyp [ ms ] 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze -1,76 0,10  2.fáze -1,38 -0,02 1. měření 

3.fáze -3,38 0,08  

1. měření 

3.fáze 3,06 -0,12 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze -0,80 -0,02  2.fáze -2,40 -0,04 2. měření 

3.fáze -1,14 -0,24  

2. měření 

3.fáze 6,52 -0,10 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze -1,94 -0,04  2.fáze -2,26 -0,04 3.měření 

3.fáze -2,68 -0,26  

3.měření 

3.fáze 7,68 -0,12 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze -0,88 -0,06  2.fáze -5,50 0,00 4.měření 

3.fáze -1,16 -0,26  

4.měření 

3.fáze 4,52 -0,10 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze -0,48 -0,02  2.fáze -1,72 -0,04 5. měření 

3.fáze -1,18 -0,24  

5. měření 

3.fáze 8,00 -0,10 

1.fáze 0,00 0,00  1.fáze 0,00 0,00 

2.fáze -1,17 -0,01  2.fáze -2,65 -0,03 
Průměrný 
čas 

3.fáze -1,91 -0,18  

Průměrný 
čas 

3.fáze 5,96 -0,11 
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6.3. Tabulky průměrných časů spínání jednotlivých fází 
 
 

zapínání  vypínání 
výrobci 

1.fáze 2.fáze 3.fáze  
výrobci 

1.fáze 2.fáze 3.fáze 

ABB1 0,00 -0,42 -2,43  ABB1 0,00 -0,05 0,04 

ABB2 0,00 0,14 1,09  ABB2 0,00 -0,05 0,03 

BONEGA1 0,00 -1,21 0,12  BONEGA1 0,00 -0,05 0,04 

BONEGA2 0,00 16,47 11,95  BONEGA2 0,00 -0,01 -0,05 

HAGER1 0,00 -5,16 -6,10  HAGER1 0,00 0,04 0,09 

HAGER2 0,00 1,24 -0,88  HAGER2 0,00 -0,12 -0,06 

LSN1 0,00 -1,80 2,82  LSN1 0,00 0,06 -0,04 

LSN2 0,00 -5,71 -1,00  LSN2 0,00 0,13 -0,02 

MERLIN GERIN1 0,00 0,61 1,16  MERLIN GERIN1 0,00 -0,04 -0,16 

MERLIN GERIN2 0,00 -0,30 -0,59  MERLIN GERIN2 0,00 -0,05 -0,21 

MOELLER1 0,00 1,21 1,45  MOELLER1 0,00 -0,11 -0,06 

MOELLER2 0,00 0,12 2,63  MOELLER2 0,00 -0,06 -0,21 

SCHRACK1 0,00 -2,78 -2,03  SCHRACK1 0,00 0,06 0,06 

SCHRACK2 0,00 -2,41 -4,40  SCHRACK2 0,00 0,08 0,24 

SEZ1 0,00 -1,17 -1,91  SEZ1 0,00 -0,01 -0,18 

SEZ2 0,00 -2,65 5,96  SEZ2 0,00 -0,03 -0,11 

SEZ3 0,00 6,40 4,12  SEZ3 0,00 0,27 0,29 

 
 
6.4. Příklad výpočtu časů spínání jednotlivých fází 
 
 Vzorový výpočet časů pro třetí vzorek jističe od výrobce SEZ. Pro názornost jsou dotčené 
hodnoty zvýrazněny v tabulkách šedou barvou. Při výpočtu časů ostatních vzorků jsem použil 
stejný postup. 
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ms
ttttt

t

ms
ttttt

t

ms
ttttt

t

mfzapmfzapmfzapmfzapmfzap

fzap

mfzapmfzapmfzapmfzapmfzap

fzap

mfzapmfzapmfzapmfzapmfzap

fzap

12,4
5

08,348,452,662,288,3

5

40,6
5

4,658,606,676,762,4

5

0
5

00000

5

5343332313
3

5242322212
2

5141312111
1

=
++++

=
++++

=

=
++++

=
++++

=

=
++++

=
++++

=

 

 
časy vypnutí: 
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6.5. Grafy vypočtených průměrných časů spínání jednotlivých fází 
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7. Závěr 
 
 Tato práce je pouze ukázkou možnosti měření časů spínání jističů. Jejím úkolem není 

měřit a vyhodnocovat stav jističů, ale pouze nastínit možnost jejich měření. Samotné měření  

spolehlivosti a životnosti je věc dlouhodobá. Je nutno jistič zatěžovat a nechat jej pracovat několik 

tisíc pracovních cyklů a v pravidelných intervalech ( např. po 500 pracovních cyklech ) měřit časy 

spínání a z toho teprve statisticky vyhodnocovat stav a průběh životnosti jističů. Vzhledem 

k tomu, že všechny vzorky byly ovládány přes ruční pohon, musel jsem použít jednu fázi pro 

trigrování. Z tohoto důvodu jsem porovnával pouze zbývající dvě fáze vůči fázi první. Výsledkem 

jsou časy spínání, které prezentují sled spínání jednotlivých fází. V případě potřeby měření jističů 

s dálkovým pohonem lze jednoduše brát impulz pohonu jako trigrovací a měřit skutečné časy 

vypínání. Tedy časy skutečné reakce jističe na zkraty a nadproudy. 

  U měření spínacích časů jističů na sedmnácti vzorcích je vidět, že se průměrné zapínací 

časy jističů pohybovaly v rozmezí 0,12-16 ms. V případě vypínání byly průměrné časy výrazně 

kratší. Pohybovaly se v rozmezí 0,01-0,29 ms. Tato skutečnost je způsobena tím, že při zapínání je 

nutno překonat odpor pohybového ústrojí jističe a především jeho pružin. U vypínání naopak 

pružina pomáhá kontaktům v rozepnutí. Výrobci spínacích přístrojů neuvádějí časy spínání. 

Obecně ale platí, že by měla poslední fáze jističe sepnout do 4 ms od vzniku příčiny, tedy od 

ručního nebo automatizovaného zapnutí. U vypínání platí, že by měl jistič vypnout všechny tři 

fáze do 0,1ms. V mém vzorovém měření se do dovolené tolerance spínání vlastních časů  ze 

sedmnácti vzorků nevešlo 5 z nich. Byly to SEZ3, SCHRACK2, LSN2, HAGER1 a BONEGA2. 

Nutno dodat, že jistič značky BONEGA byl ze všech vzorků nejhorší a měl časy zapínání dokonce 

30,78 ms. Nejlepší byl druhý vzorek značky ABB. Důležitější jsou ale časy vypínání. Zde bylo 

v toleranci pouze 9 ze sedmnácti zkoušených jističů. Z hlediska vypínání se tedy do tolerance 

nevešly HAGER2, LSN2, MOELLER1, MOELLER2, SCHRACK2, SEZ1, SEZ2, SEZ3. 

Nejhorší časy vypínání měl třetí vzorek od výrobce SEZ, který jsem vybral do měření záměrně. 

Jedná se o jistič starší konstrukce, který byl přes 20 let využíván v provozu a měl sloužit jako 

vztažný vzorek k jističům novější konstrukce.  Z měření je patrno, že vypíná v rozdílu o jeden řád 

pomaleji než jističe dnešní konstrukce. Z výčtu jističů, které se nevešly do tolerance je vidět, že 

vzorky SCHRACK2 a LSN2 nebyly v toleranci jak při zapínání, tak při vypínání. Lze tedy 

usoudit, že tyto jističe jsou již na konci své životnosti. Jističe, které nebyly v intervalu dovolených 

časů vypínání, by již neměly být používány k účelu jištění elektrických obvodů.  
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