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ABSTRAKT 

Cílem bakalářské práce je vytvoření laboratorní úlohy na problematiku primárního testování 

elektrických ochran. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části 

jsou informace týkající se problematiky chránění. Mezi ně patří význam a funkce ochrany 

v systému chránění, požadavky které jsou na ochrany kladeny, poruchové stavy, které mohou na 

zařízení vzniknout, popis přístrojových transformátorů a způsoby testování ochran.   

V praktické části je navržena laboratorní úloha na primární testování nadproudové ochrany, u 

které je názorně předveden vliv velikosti zátěže přístrojového transformátoru proudu na její funkci. 

V úloze je použita kombinovaná ochrana REJ 525A a měřící přístroj Omicron CPC 100 

 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  

 Primární testování ochran; nadproudová ochrana; elektrické ochrany; přístrojový 

transformátor proudu; poruchové stavy; CPC 100; REJ 525A 
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ABSTRACT 

The main subject of this bachelor’s thesis is the creation of laboratory task on the issue of 

primary injection testing of the protection relays. The thesis is made up of two parts: theoretical 

and practical. In theoretical part there are information concerning the issue of protecting. One of 

them the meaning and relay function, requirements applicable on them, failure states, which may 

arise on the device operation, description of instrument transformers and methods of testing relays. 

In practical part is created laboratory task on the issue of primary injection testing of 

overcurrent relay, of which will demonstrate the influence of load current transformer to its 

function. In task are used Overcurrent and Earth-fault protection REJ 525A and measuring 

instrument Omicron CPC 100. 

 

 

 

KEY WORDS: 

Primary injection test; overcurrent relay; protection relays; current transformer; failure 

states; CPC 100; REJ 525A 
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 
Symbol Význam Jednotka 

AC Střídavé napětí  

ČČ Časový člen  

DC Stejnosměrné napětí  

ES Elektrizační soustava  

F1 Místo poruchy  

f Frekvence Hz 

I2n Jmenovitý sekundární proud A 

Imax Maximální velikost proudu A 

Iprim Primární proud A 

ir Rozběhový proud A 

Isec Sekundární proud A 

I> Popudová hodnota   

I>> Popudová hodnota zkratovacího členu  

k Násobitel času  

KČ Koncový člen  

kI Jmenovitý převod transformátoru proudu  

n Nadproudový činitel  

nn Nízké napětí  

Ozn. Označení  

PTN Přístrojový transformátor napětí  

PTP Přístrojový transformátor proudu  

RČ Rozběhový člen  

Smax Maximální zdánlivý výkon VA 

t Čas s 

tmax Maximální dovolený čas s   

t>> Vypínací čas zkratovacího členu  

Umax Maximální velikost napětí V 

vn Vysoké napětí  

vvn Velmi vysoké napětí  

zvn Zvláště vysoké napětí  

εI Chyba proudu % 
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1 ÚVOD 
Při provozu elektrických vedení a k nim připojených zařízení mohou na těchto prvcích 

elektrizační soustavy (dále jen ES) vzniknout takové poruchové stavy, které ohrožují provoz části 

nebo celé elektrizační sítě. Proti účinkům těchto poruchových stavů se realizují opatření zamezující 

šíření poruchy do dalších částí ES. Tato opatření jsou realizována elektrickými ochranami, jejichž 

úkolem je v případě, že velikost sledované provozní veličiny překročí nastavenou mez, realizovat 

opatření zamezující havárii a omezit následky vzniklého stavu. 

Pro zajištění správné činnosti ochran elektrických zařízení se při uvádění do provozu 

i v průběhu jejich užívání provádí zkoušky, které ověří správnost a funkčnosti navržených 

ochranných opatření. Mezi takové zkoušky patří primární a sekundární zkoušky ochran. Při nich se 

kontroluje, zda je systém chránění správně připojen a splňuje projektované parametry.  

K realizaci primárních zkoušek, simulujících podmínky skutečného provozu, jsou používány 

přístroje umožňující dodávat do ověřovaného celku proudy v řádech stovek až tisíc A. Při testování 

přiloženým elektrickým napětí jsou používány přístroje, které mají na svých výstupních svorkách 

napětí v řádech kV. Tyto zkoušky se u nově zřizovaných nebo rekonstruovaných zařízení provádí 

před jejich připojením k ES, pro ověření funkce již provozovaných zařízení se tyto zkoušky 

provádí ve stavu, kdy jsou tato zařízení od ES odpojena.  

 

1.1 Cíle 

Cílem bakalářské práce je seznámení se s problematikou elektrických ochran a způsoby jejich 

testování. Ze získaných informací vytvořit návod na laboratorní úlohu týkající se problematiky 

primárního testování nadproudové ochrany. V laboratorní úloze ověřit vliv velikosti zátěže 

přístrojového transformátoru na funkci nadproudové ochrany. Praktickým měřením ověřit 

správnost a úplnost navržené úlohy. 
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2 OCHRANY 
Ochrana je zařízení, které zajišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost určité části 

energetického systému, např. generátoru, alternátoru, vedení, transformátoru apod. Informace 

o jednotlivých veličinách chráněného objektu se získávají prostřednictvím přístrojových 

transformátorů napětí a proudu, čidel nebo elektronických předřadníků. Takto získané hodnoty 

poté ochrana porovnává s hodnotami zadanými a na základě toho rozhoduje, zda jde o normální 

provoz nebo zda se jedná o poruchu. V případě poruchy zamezí ochrana havárii nebo omezí 

následky poruchy chráněného zařízení vypnutím zařízení nebo odbuzením generátoru a současně 

odešle signál o působení obsluze. Obsluha může u ochran nastavovat různé parametry, jako např. 

měnit její citlivost nebo časové zpoždění [7]. 

 

Obr. 2.1: Spolupráce chráněného objektu a ochrany 

Na Obr. 2.1 [7] jsou znázorněny vzájemné vazby mezi jednotlivými částmi systému, které se 

podílejí na chránění objektu.  

Existuje velké množství ochran, které se liší konstrukčně i principielně. Hlavní rozdělení je 

zobrazeno v Tab. 1. Třídění podle principu, na kterém je daná ochrana založena je naznačeno 

v Tab. 2. 
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Tab. 1: Třídění ochran [3] 

1. Podle typu 

 chráněného objektu 

2. Podle druhu 

poruchy 

3. Podle způsobu         

    působení 

4. Podle konstrukce 

a) generátoru 

b) motoru 

c) transformátoru 

d) přípojnic 

e) vedení 

f) kabelu 

g) troleje 

h) vypínače 

i) lokomotivní 

a) zkratová 

b) při přetížení 

c) podpěťová 

d) nadpěťová 

e) podfrekvenční 

f) nadfrekvenční 

g) při zemním 

spojení 

h) při zpětném toku 

výkonu 

i) při ztrátě buzení 

j) při nesouměrnosti 

a) mžiková 

b) časově závislá 

c) časová 

a) elektromechanická 

b) tranzistorová 

c) číslicová 

 

Tab. 2: Třídění ochran podle funkčního principu [3] 

Ochrana Stavová veličina Značení stavové veličiny 

a) proudová 

b) napěťová 

c) distanční 

d) rozdílová 

e) srovnávací 

f) wattová 

g) jalová 

h) frekvenční 

i) při nesouměrnosti 

proud 

napětí 

impedance 

rozdíl proudů 

rozdíl fáze proudů 

činný výkon 

jalový výkon 

frekvence 

zpětný proud nebo napětí 

i 

u 

Z 

Δi = ia – ib 

Δφ = arg ia – arg ib 

p 

q 

f 

i2 (u2) 

 

2.1 Nadproudová ochrana 

Nadproudová ochrana reaguje v případě, že velikost sledovaného proudu překročí nastavenou 

hodnotu proudu. Principiální blokové schéma nadproudové ochrany je zobrazeno na Obr. 2.2. 

Princip činnosti spočívá v tom, že v důsledku vzniku poruchy vzroste hodnota proudu 

na sekundární straně přístrojového transformátoru proudu (dále jen PTP), která překročila 

nastavenou hodnotu rozběhového proudu rozběhového členu RČ. Ten uvede v činnost časový člen 

ČČ, který po odpočítání nastaveného času vyšle signál koncovému členu KČ. Koncový člen vyšle 

signál výkonovému vypínači, který vypne poruchu F1. Vypnutím poruchy se přeruší poruchový 

proud a ochrana se vrací do výchozího stavu. [8] 
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Obr. 2.2: Blokové schéma nadproudové ochrany [8] 

 

V závislosti na velikosti proudu a čase působení rozeznáváme několik druhů charakteristik, 

viz Obr. 2.3 [8] podle [8]: 

a) časově nezávislá - po překročení velikosti rozběhového proudu ir působí s konstantním 

časem, bez ohledu na velikost proudu; 

b) mžiková – působí okamžitě po překročení nastaveného proudu ir. Zpoždění je dáno pouze 

vlastním časem ochrany v řádech desítek milisekund.  

c) časové závislá – lze popsat rovnicí t = f (I); 

d) polozávislá – má stejný průběh jako časově závislá charakteristika, ale pouze do určité 

velikosti proudu. Po větší proudy  má již konstantní dobu působení; 

e) časově závislá se zkratovacím členem – má stejný průběh jako časově závislá, ale od určité 

hodnoty proudu je navíc zařazen zkratovací člen s konstantním vypínacím časem; 

f) polozávislá se zkratovacím členem.  
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Obr. 2.3: Vypínací charakteristiky nadproudových ochran 

a) časově nezávislá, b) mžiková, c) časově závislá, d) polozávislá, e) časově závislá 

se zkratovacím členem, f) polozávislá se zkratovacím členem 

  

 Nadproudové ochrany jsou především využívány pro svou jednoduchost u méně důležitých 

vedení a případně jako záložní pro ostatní druhy ochrany. 
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3 POŽADAVKY NA SYSTÉM CHRÁNĚNÍ 
Provoz elektrizační soustavy klade určité požadavky na ochrany. Důležitost jednotlivých 

požadavků se liší podle druhu ochrany, způsobu použití a okolní sítě. Mezi nejdůležitější patří níže 

uvedené. V této kapitole je použita literatura [2], [3], [8]. 

3.1 Selektivita 

Selektivita je schopnost ochrany vypnout pouze tu část elektrizační soustavy, ve které došlo 

k poruchovému stavu, a to tak, aby zařízení mimo tuto oblast zůstala nadále v provozu. Tato 

podmínka může být zajištěna několika způsoby: 

- časovým odstupňováním, tzn. že ochrana, která je nejblíže k místu poruchy na ni působí 

nejrychleji a všechny ostatní ochrany s nastaveným časovým zpožděním; 

- amplitudovým nebo fázovým porovnáváním proudu na obou koncích chráněného úseku; 

- určení směru toku výkonu během poruchy na obou stranách chráněného úseku 

porovnáváním odvozených signálů; 

- kombinací výše uvedených možností vede ke zkrácení vypínacího času. 

3.2 Rychlost 

Rychlost je čas působení elektrické ochrany od identifikace poruchy po čas, kdy se vyšle 

vypínací povel výkonovému vypínači. Co nejkratší čas vypnutí poruchových stavů, zejména zkratů 

je nutný zejména z těchto důvodů: 

- zachování dynamické stability ES; 

- zmenšení rozsahu poškození zařízení; 

- zkrácení času provozu spotřebičů se sníženým napětím v neporušené části soustavy; 

- zmenšení nebezpečí úrazu osob nacházejících se v blízkosti poškozeného zařízení; 

- zvětšení efektivnosti automatického opětovného zapnutí. 

Naopak např. při proudovém přetížení vyvolaném záběrným proudem asynchronních motorů 

je rychlé působení ochrany nežádoucí.  

3.3 Spolehlivost 

Spolehlivost je schopnost správně zapůsobit při vzniku poruchy podle daného algoritmu 

v daném čase s požadovanými parametry. Naopak v případě, že porucha nevznikne, nesmí dojít 

k vybavení ochrany. 

Vysoká spolehlivost ochrany může být zabezpečena např. : 

- vysokou technickou kvalitou všech komponentů; 

- nepřetržitou autokontrolou jednotlivých obvodů a funkčních celků ochrany; 

- jednoduchostí (u jednoduché ochrany s menším počtem dílů je menší pravděpodobnost 

poruchy než u složité); 

- správnou montáží. 
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3.4 Citlivost 

Citlivost je velikost stavové veličiny na kterou je ochrana nastavena a podle které 

vyhodnocuje, zda se jedná o poruchu. Proto je pro zaručení bezpečnosti citlivost stavové veličiny 

nastavena na hodnotu nižší než je hodnota při poruše. 

3.5 Snadná údržba 

K zachování vysoké spolehlivosti a snížení pravděpodobnosti poruch je třeba provádět 

periodické revize ochran, při kterých dochází k jejich testování. Proto je nutná snadná údržba, 

protože v případě zjištění poškození je nutné danou část opravit nebo vyměnit. 
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4 PORUCHOVÉ STAVY 
Při provozu ES, tedy při výrobě, rozvodu a užití elektrické energie se mohou vyskytnout stavy, 

které ohrožují provoz jednotlivých částí nebo celé soustavy. Mezi nejčastější poruchové stavy 

patří: 

4.1 Zkrat 

Zkrat je nejrozšířenější porucha v elektrické soustavě. Jde o vzájemné vodivé spojení mezi 

jednotlivými fázemi ES, nebo mezi některou fází a zemí v soustavě s uzemněným uzlem. Proud, 

který prochází vedením při zkratu je mnohonásobně větší než je jeho jmenovitá hodnota. Zkratový 

proud je omezen impedancí obvodu v místě zkratu, který je tvořen impedancí napájecího zdroje, 

vedení do místa zkratu a impedancemi dalších prvků ES. 

 

Obr. 4.1: Druhy zkratů: 

a) trojfázový, b)trojfázový zemní, c) dvoufázový, d) dvoufázový zemní, e) jednofázový 

 

V trojfázové soustavě provozované s uzemněným uzlem (tj. nn, vvn, zvn) může dojít 

k vodivému spojení mezi různými vodiči, čímž vznikají zkraty: [1] 

- trojfázové (Obr. 4.1a); 

- trojfázové zemní (Obr. 4.1b); 

- dvoufázové (Obr. 4.1c); 

- dvoufázové zemní (Obr. 4.1d); 

- jednofázové (Obr. 4.1e). 

V sítích vn (6, 10, 22,35 kV), které jsou provozovány s izolovaným uzlem není klasifikováno 

spojení fáze se zemí jako zkrat, ale jako zemní spojení (Obr. 4.2), protože obvodem neteče 

zkratový proud (obvod není uzavřen). 

Vznik zkratu může být způsoben různými příčinami. Mezi hlavní patří poškození izolace 

kabelů a přístrojů, stárnutí izolace, stárnutí a přetěžování vodičů, nečisté a popraskané izolátory, 

vadná elektrická zařízení, úder blesku apod. 
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Zkrat způsobuje poškození dielektrik a izolátorů, tepelné poškození vodičů (tavení vodičů), 

mechanické poškození vlivem zkratových sil, ohrození stability soustavy, přepětí a indukovaná 

napětí na vedení v okamžiku jeho odpojování. 

V sítích nn je zkrat vypnut pomocí pojistek nebo jističů, v sítích vn pomocí pojistek a ochran a 

v sítích vvn a zvn pouze ochranami. [3], [8], [1]. 

4.2 Proudové přetížení 

Přetížení je stav, kdy obvodem prochází proud větší hodnoty než je maximální dovolená 

hodnota. Na rozdíl od zkratu se u přetížení jedná o menší proudy, které však působí výrazně delší 

dobu. Proudové přetížení vedení způsobuje zvýšené tepelné namáhání fázových vodičů, důsledkem 

je překročení dovolených teplot vodičů, případně snížení životnosti některých prvků vedení 

a podstatně urychluje stárnutí izolací. Jde nejvíce o místa spojů a kontaktů, jako jsou spojky na 

venkovním vedení, které mají zvýšenou povrchovou rezistenci. 

Přetížení bývá způsobeno nejčastěji nedostatkem instalovaného činného výkonu, který 

neodpovídá jeho okamžité spotřebě.  

Při nadproudech vyvolaných proudovým přetížením vedení nesmí dojít k vypnutí hlavní 

ochrany vedení v základním čase. Proto při nadproudech vyvolaných vnějšími zkraty za 

chráněným úsekem vedení působí hlavní ochrana v záložních časech. [3], [8] 

4.3 Přepětí 

Je napětí, které je vyšší než nejvyšší provozní napětí. Velmi vážně ohrožuje provoz ES a jejich 

částí. Přepětí způsobují především zvýšené namáhání izolací vedení, elektrických strojů, 

rozvodných zařízení a tím většinou i zkraty.  

Podle příčiny vzniku rozeznáváme přepětí:[2] 

- atmosférická; 

- provozní. 

Atmosférická přepětí vznikají přímým úderem blesku nebo elektrostatickou indukcí 

ve venkovních vedeních. 

Provozní přepětí vznikají v elektrických zařízeních při poruchových stavech pří spínacích 

pochodech v obvodech s velkými indukčnostmi nebo kapacitami. Častou příčinou vzniku 

provozního přepětí je zemní spojení (kapitola 4.7).  

 „Proti provozním přepětím se bráníme tím, že se omezuje jejich vznik používáním vypínačů a 

pojistek, které vypínají bez přepětí jak zkraty, tak malé indukční proudy, hlášením a včasným 

odstraňováním zemních spojení, správnou kompenzací zemních proudů a vhodným řešením 

rozvodů s ohledem na rezonanční stavy.“[1] 

Přepětí se dále dělí podle časového průběhu: [2] 

- trvalé přepětí – střídavé přepětí o síťové frekvenci a konstantní efektivní hodnotě; 

- dočasné přepětí – střídavé přepětí o síťové frekvenci a čase od 0,03 s do 3600 s; 

- přechodné přepětí – přepětí trvající maximálně několik milisekund, které má tlumený 

oscilační nebo impulsní průběh; 

- kombinované přepětí – přepětí vzniklé současným výskytem dvou přepětí. 
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Zvýšení napětí nad dovolenou mez způsobuje poškození a stárnutí izolace, přídavné ztráty 

a v důsledku poškozené izolace zvyšuje nebezpečí zkratu. [1], [13] 

4.4 Podpětí 

Podpětí je napětí, které má nižší hodnotu než je minimální dovolená hodnota jmenovitého 

napětí.  

Ke vzniku podpětí dochází při zkratu, v důsledku zapínání spotřebičů s velkým výkonem, 

tokem proudů vyšších než je jejich jmenovitá hodnota, špatným nastavením regulačních odboček 

na transformátoru nebo špatnou kompenzací. [8] 

4.5 Změna frekvence 

Změna frekvence, její zvýšení nebo snížení od hodnoty frekvence síťové, je nebezpečná 

především v propojených ES. 

Snížení frekvence způsobuje zvětšení magnetizačních proudů a následné zvětšení ztrát 

a oteplení.  

Zvýšení frekvence působí především mechanicky na chráněné zařízení i na připojené stroje. 

Příčinou je poruchou regulace výkonu. [3]  

4.6 Nesouměrnost proudů a napětí 

Nesouměrnost proudů je nebezpečná zvlášť u synchronních a asynchronních točivých strojů. 

Proudová nesouměrnost má za následek vznik zpětné složky proudu ve statoru. Zpětná složka 

vytváří magnetické pole, které se otáčí opačným směrem než je směr otáčení magnetického pole 

statoru a rotoru. V rotoru vznikají přídavné vířivé ztráty a v jejich důsledku pak nežádoucí 

zahřívání stroje. Nesouměrnost proudů může být způsobena nesouměrností zátěže nebo přerušením 

některého z fázových vodičů.  

Nesouměrnost napětí má za následek nesouměrnost proudu. Například chod motoru pouze na 

dvě fáze. Vlivy které způsobují nesouměrnost napětí a proudu jsou stejné. 

Nesouměrnost proudů a napětí snižuje kvalitu dodávky elektrické energie. [3]  

4.7 Zemní spojení 

V sítích provozovaných s izolovaným uzlem nebo neúčinně uzemněných se nazývá spojení 

fáze se zemí jako zemní spojení, nikoli zkrat (Obr. 4.2). Hlavní rozdíl mezi zkratem a zemním 

spojením je v tom, že zkratový proud je mnohonásobně větší než je jmenovitá hodnota a má 

induktivní charakter. V místě zemního spojení prochází proud kapacitního charakteru s malou 

hodnotou, jehož velikost nezáleží na vzdálenosti od zdroje.  
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Obr. 4.2: Poměry napětí a proudů při zemním spojení [16] 

Síť v níž dojde k zemnímu spojení lze i nadále provozovat, ale napětí na nepostižených fázích 

vzroste z hodnoty fázového napětí na hodnotu sdruženého a napětí na středu transformátoru 

stoupne z nulové hodnoty na hodnotu fázovou. Proto musíme při návrhu izolace zohlednit i tento 

stav. Zemní spojení je nebezpečné především z velké pravděpodobnosti následného vzniku zkratu, 

kdy při zemním spojení další fáze dochází k mezifázovému zkratu. 

 

Obr. 4.3: Rozložení proudů v kompenzované síti při zemním spojení [16] 

Pro snížení velikosti zemního proudu se střed transformátoru spojuje se zemí přes tzv. zhášecí 

tlumivku (Petersonova cívka) (Obr. 4.3). Indukčnost této regulovatelné cívky musí mít takovou 

velikost, aby vzniklý induktivní proud měl stejnou velikost jako proud kapacitní, který vznikl při 

zemním spojení. [1], [16]  

4.8 Zpětný tok výkonu 

„Je porucha nebezpečná pro točivé stroje. Zpětný výkon může poškodit připojené mechanické 

stroje, např. přenos energie z generátoru do turbíny nebo z motoru do sítě. Zpětný tok výkonu je 

způsoben buď chybnou regulací výkonu, nebo špatnou energetickou bilancí sítě.“[3] 

4.9 Ztráta buzení 

Ztráta buzení u synchronních strojů je stav, při kterém je budící proud zmenšen pod mez 

statické stability. To má za následek snížení napětí, asynchronní chod stroje což ohrožuje stabilitu 

sítě. Při ztrátě buzení u stroje s vyniklými póly dochází k výpadku ze synchronizmu, což může vést 

k elektrickému i mechanickému poškození. U stroje s hladkým rotorem dochází k přechodu do 

asynchronního chodu. Otáčky stroje se budou měnit pouze nepatrně, protože velké stroje pracují 
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s malým skluzem. Pracuje-li stroj jako generátor, tak po ztrátě buzení dojde k jeho zrychlení, 

naopak pracuje-li jako motor, zpomalí se. Přitom vzniká podobný stav jako u nesouměrnosti 

proudů. Točivé pole statoru se neotáčí synchronně s rotorem, čím vzniká zpětná složka proudu a 

důsledkem jsou přídavné vířivé ztráty, které mají jako při proudové nesouměrnosti za následek 

oteplování rotoru.  

Ztráta buzení a asynchronní chod stroje může nastat při poruše budícího obvodu a při 

podpětí.[3], [5] 

4.10 Kývání synchronního stroje 

Kývání je periodický pohyb rotoru, který se připojuje k synchronní rotaci. Dochází k němu při 

náhlé změně mechanické, nebo elektrické zátěže, která způsobí odpovídající změnu zátěžného 

úhlu, tzn. změnu vzájemné polohy výsledného magnetického toku a rotoru. Při překročení nové 

polohy vlivem vlastních setrvačných hmot, se rotor vrací zpět, čímž nastává kývání motoru. 

K zabránění kývání jsou synchronní stroje vybaveny tlumícími tyčemi. Ty jsou u stroje 

s hladkým rotorem vkládány do drážek v rotoru a na čelech jsou spojeny nakrátko, čímž vytvářejí 

klec. U strojů s vyniklými póly jsou tlumící vinutí uložena v pólových nástavcích. V ustáleném 

stavu se rotor s tlumícím vinutím otáčí synchronně s výsledným polem ve vzduchové mezeře 

a proto se v něm neindukuje žádný proud. Při kývání dochází k pohybu rotoru vůči výslednému 

magnetickému toku, důsledkem je indukování napětí a následný průtok proudu v tlumícím vinutí, 

který spolu s magnetickým polem stroje vytváří moment působící proti kývání rotoru. [3], [5] 

4.11 Dynamická stabilita 

Dynamická stabilita vyjadřuje schopnost stroje neztratit při kývání synchronizmus. 

Pokud je síť napájena více generátory, dochází po zkratu, a následně po poklesu napětí a po 

odpojení zkratu k periodickým zjevům průběhů proudů a napětí, nazývanému kývání. Ty jsou 

způsobeny tím, že stroje které pracovaly synchronně se rozejdou ze synchronizmu, protože některé 

byly blíže zkratu a jsou v tomto důsledku více přibrzděny než stroje nacházející se dále od místa 

zkratu vlivem sníženého napětí. V okamžiku odpojení zkratu se napětí zotaví a postižené stroje se 

snaží pracovat opět synchronně. Tím vznikají vyrovnávací proudy, které urychlují opožděné stroje 

a naopak zpomalují zrychlené.  

Charakteristickým znakem kývání jsou proudové nárazy ve všech třech fázích, v krátkých 

intervalech, přičemž výkon kývá střídavě z jedné strany na druhou. Porucha dělá dojem, jakoby 

místo zkratu přecházelo od jednoho stroje k druhému. 

Působení ochran při kývání výkonu na vedení je všeobecně nepřípustné, a to z důvodu 

zachování provozu soustavy a zabezpečení dodávky elektrické energie pro spotřebitele. Proto 

bývají zkratové ochrany vybaveny tzv. závorou proti blokování, tzn. blokováním při kývání, ale 

dojde-li ke ztrátě synchronizmu, musí ochrana působit. [3], [8], [18] 
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5 PŘÍSTROJOVÉ TRANSFORMÁTORY 
V této kapitole je vycházeno z poznatků z literatury [6] a [8] 

Přístrojový transformátor je zařízení, které umožňuje transformaci jmenovitých hodnot napětí 

a proudů zařízení na normalizované hodnoty. Jmenovité hodnoty bývají při provozu poměrně 

vysoké, z tohoto důvodu by musely být měřící, jistící a regulační přístroje přizpůsobeny na takto 

velké hodnoty, což je z technických a ekonomických hledisek nežádoucí. Proto se tyto přístroje 

nepřipojují přímo, ale přes přístrojové transformátory.  

Použití přístrojových transformátorů umožňuje dle [6]: 

- transformaci jmenovitých hodnot napětí a proudů na normalizované hodnoty (100V, 

5A nebo 1A); 

- izolaci měřících a jistících přístrojů od obvodů vn a vvn; 

- soustředit ochrany a měřící přístroje na jednom místě v dozornách, kde jsou mimo 

dosah silných elektrických a magnetických polí a tím vyloučit jejich nepříznivé účinky 

na správnou funkci přístrojů; 

- chránit přístroje před nebezpečnými účinky poruchových proudů. 

 

Přístrojové transformátory se dělí podle způsobu použití: [6] 

- Měřící – jsou určeny především pro měřící přístroje. Musejí být přesně především 

v okolí jmenovitých hodnot. Při poruchách je naopak nutné co nejrychlejší přesycení 

z důvodu ochrany měřících přístrojů. 

- Jistící – určené pro ochrany. Žádanou přesnost musejí splňovat i při velkých 

nadproudech a malých napětích. 

 

Podle transformované veličiny se dělí: [8] 

- přístrojové transformátory proudu;   

- přístrojové transformátory napětí;  

- přístrojové transformátory kombinované. 

 

5.1 Přístrojový transformátor proudu 

Přístrojové transformátory proudu se používají k napájení proudových obvodů měřících, 

regulačních a jistících přístrojů. Primární vinutí se zapojuje do série se zařízením, na kterém se 

měří proud. 

Jmenovitý sekundární proud je 1 A nebo 5 A. Přednostně se používají transformátory 5 A. 

V případě, že by jeho použitím došlo při větších délkách přívodních kabelů od transformátorů 

k přístrojům k nehospodárným průřezům vodičů, volí se jmenovitý sekundární proud 1 A. [8] 
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U PTP je nutné zkratovat sekundární vinutí (nebo jej zatížit malou impedancí). V opačném 

případě by mohlo při rozpojeném sekundárním vinutí dojít na svorkách k nebezpečnému nárůstu 

napětí. 

5.2 Přístrojový transformátor napětí 

Přístrojové transformátory napětí (dále jen PTN) jsou určené k napájení napěťových obvodů 

měřících, regulačních a jistících přístrojů. Primární vinutí se připojují paralelně k obvodu, u 

kterého sledujeme velikost napětí.  

Jmenovité sekundární napětí je 100 V, a to u dvoupólově izolovaných transformátorů. U 

jednopólově izolovaných transformátorů je napětí 3100/  V a u transformátorů, u nichž je další 

sekundární vinutí použito k měření nulové složky napětí ve spojení do otevřeného trojúhelníku, je 

napětí 100/3 V. 

 

Podle způsobu transformace se dělí na: [8] 

- indukční přístrojový transformátor napětí – primární a sekundární vinutí jsou spojeny 

magnetickým obvodem; 

- kapacitní přístrojový transformátor napětí – skládá se z kapacitního děliče, 

kompenzační tlumivky a izolačního indukčního transformátoru. Tento kapacitní 

transformátor je vidět na Obr. 5.1 [6]. 

 

 

Obr. 5.1: Kapacitní přístrojový transformátor napětí  

 

Přístrojové transformátory napětí mají malou rozptylovou reaktanci a jejich provozní oblast se 

blíží stavu naprázdno. Proto je nebezpečné zkratování sekundárního vinutí. 
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6 TESTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH OCHRAN 

6.1 Primární testování 

V této kapitole je vycházeno z poznatků ze zdrojů  [17], [12], [11]. 

Primární zkoušky patří mezi nejdůležitější zkoušky, které mohou být prováděné na 

výkonovém zařízení. Při testech se bere v úvahu výkon systému ochran včetně všech testovaných 

komponent a jsou tedy nespolehlivějším způsobem hodnocení systému v reálných provozních 

podmínkách. Při zkouškách se ověřuje funkčnost a správnost zapojení systému ochran jako celku. 

Jsou testovány ochrany a to včetně přístrojových transformátorů a ostatního příslušenství. Jejich 

úkolem je prokázat, že jsou transformátory a ochranná zařízení správně připojeny a nastaveny. 

Jsou jediným způsobem prokazujícím správnou montáž a funkci celého systému.  

Základní rozdíl oproti sekundárním zkouškám, o kterých je kapitola 6.2, je v tom, že měřící 

proud nebo napětí jsou přivedeny na primární stranu transformátoru, přes který je ochrana 

připojena.  

Primární zkoušky jsou časově a technicky náročné. Zkoušenou část je třeba vyřadit z provozu. 

Proto se primární zkoušky provádějí až po sekundárních zkouškách, aby se ověřilo, že závady jsou 

omezeny pouze PTP a PTN, správná funkce a zapojení ostatních komponent byla totiž již předtím 

ověřena při sekundárních testech. Primární zkoušky se provádějí většinou jako výstupní kontrola 

pro nové zařízení, nebo při větších generálních opravách, jedná se o tzv. přejímací zkoušky. Při 

nich je nutné prokázat, že soustava ochran včetně příslušenství odpovídá zadaným požadavkům. 

Oproti sekundárnímu testování je výhodou primárního testování, že napodobují skutečné provozní 

podmínky, jako např. tepelný účinek proudu, který může u některých typů testů značně ovlivnit 

jejich výsledek.  

Primární zkoušky se provádějí zdrojem proudu nebo napětí. Při zkouškách proudem je třeba 

do testovaného objektu dodávat proud, který je stejný jako v provozním stavu tohoto zařízení. 

Z toho důvodu je pro testování třeba speciálních přístrojů, které jsou navrženy tak, aby měly na 

svém výstupu velké proudy většinou od 100 A až do 20 000 A odpovídajících skutečným 

provozním stavům. Jedním z takových přístrojů je například Omicron CPC 100, kterému je 

věnována samostatná kapitola 7. Tento přístroj umožňuje provádět testy do hodnoty proudu 800 A 

AC, při rozšíření o Omicron CP CB2 lze dosáhnout hodnoty až 2 000 A.  

Primární zkoušky se podle druhu ochrany a místních podmínek provádějí: [17]   

a) Proudem jednofázového zdroje. Tento způsob se používá např. při zkoušení 

nadproudových ochran. „Provede se takové spojení primárních vinutí transformátorů 

proudu, na které jsou připojeny ochrany, aby proud protékal všemi transformátory 

proudu a jejich sekundární proudy, aby protékaly všemi fázemi a středním vodičem.“ 

[17]. Příklad takového zapojení je zobrazeno na Obr. 6.1. 

 

b) Proudem třífázového zdroje. „Tento způsob se užije hlavně při zkouškách rozdílových 

ochran transformátorů a alternátorů. Jedno z vinutí transformátoru se připojí na napětí 

trojfázového zdroje (např. 3x400/231 V) a u ostatních vinutí se zkratují fáze.“ [17] 
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Obr. 6.1: Schéma zapojení pro testování polarity PTP [14] 

c) Zkratovým proudem alternátoru. „Při použití alternátoru mohou být realizovány 

zkoušky do umělého zkratu s malým proudem (např. při zkoušce rozdílových ochran) 

anebo zkoušky s velkým zkratovým proudem při zkoušce jiných druhů ochran. Při 

zkouškách s alternátorem a nesymetrickém zkratu je nutno kontrolovat zpětnou složku 

proudu.“ [17] 

d) Pracovním proudem a napětím. „Ochrany nemohou být zkoušeny jiným způsobem, a to 

zejména ochrany, které jsou připojeny na transformátory proudu a napětí. Zkouška 

ochran se provádí při zapnutém silovém zařízení, na kterém jsou instalovány.“ [17] 

e) Umělým zemním spojením u směrových zemních ochran na vybraném vývodu 

rozvodny. 

 

Primární testování se provádí zejména z důvodů:  

a) ověření správné činnosti ochran; 

b) ověření správného připojení chránícího systému; 

c) ověření správného připojení přístrojových transformátorů – poměru a polarity; 

d) ověření vypínacích schopností ochran. 

6.2 Sekundární testování 

Při testování ochran se častěji využívá sekundárních zkoušek. Důvodem je, že zkoušená 

ochrana není připojena přes přístrojový transformátor a není tudíž zapotřebí zdroj tak vysokého 

proudu nebo napětí jako u primárních zkoušek. V provozu jsou totiž připojeny přes PTP, které mají 

na svém výstupu normalizovanou hodnotu 1 A nebo 5 A, nebo přes PTN s napětím 100 V 

(případně nižším dle způsobu zapojení). 

Účelem sekundárních zkoušek je ověřit, že testovaná ochrana pracuje správně s nastavenými 

hodnotami. Toho je docíleno připojením testovacího přístroje na vstupní svorky ochrany, a jsou 

kontrolovány příslušné poruchová hlášení.  
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7 OMICRON CPC 100 

7.1 Popis 

 

 

Obr. 7.1: Přístroj Omicron CPC 100 [13] 
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Tab. 3: Popis přístroje Omicron CPC 100 [13] 

Ozn. Popis Ozn. Popis  

1 Zemnící svorka 17 Signalizační světla 

2 Napěťový výstup 2 kV AC 18 Nouzové stop tlačítko 

3 Externí zesilovač 19 Klávesy rychlého výběru aplikace 

4 Proudový výstup 400 A DC 20 Klávesy pro rychlý výběr zobrazení 

5 Proudový výstup 800 A AC 21 LCD monitor 

6 Napájení ze sítě 22 Tlačítka výběru funkce 

7 Nadproudová ochrana 23 Klávesy pro výběr testovacích karet 

8 Hlavní vypínač 24 Numerická klávesnice 

9 Výstup 6 A nebo 130 V 25 Otočný potvrzovací přepínač 

10 Proudový výstup 6 A DC 26 Klávesa pro navigaci a zadávání hodnot 

11 Proudový měřící vstup 10 A AC/DC 27 Start / Stop tlačítko 

12 Napěťový měřící vstup 300 V AC 28 Uživatelský manuál 

13 Nízkonapěťový měřící vstup 3 V AC 29 Sériové rozhraní pro zařízení 

14 Napěťový měřící vstup 10 V DC 30 
Zásuvka pro připojení externích 

bezpečnostních funkcí 

15 Binární vstup  31 Zásuvka pro připojení k síti 

16 Bezpečnostní zámek 32 USB konektor pro paměťový disk 

7.2 Vlastnosti 

Omicron CPC 100 (Obr. 7.1) je zkušební přístroj umožňující automatické testování 

výkonových transformátorů, přístrojových transformátorů napětí a proudu, … Podrobnější seznam 

zařízení, na  nichž lze provádět zkoušky je uveden níže. Samostatný přístroj má na svém výstupu 

maximálně 800 A AC a 2 kV AC, přesnější hodnoty v Tab. 4 a Tab. 5. Při rozšíření dalšími 

přístroji (kapitola 7.4) jsou tyto parametry navýšeny. Ty rozšiřují nejen elektrické parametry 

přístroje, ale umožňují měření dalších parametrů zkoušeného zařízení. Popis ovládacích prvků a 

možností připojení přístroje jsou uvedeny v Tab. 3.  

 

Přístrojem CPC 100 lze provádět elektrické zkoušky: [13] 

- přístrojových transformátorů proudu a napětí; 

- výkonových transformátorů; 

- elektrického vedení; 

- vysokonapěťových kabelů; 

- uzemnění; 
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- točivých strojů; 

- zapouzdřených rozvoden; 

- spínačů a jističů; 

- instalace IEC 61850; 

- ochranných relé. 

 

Přístrojem lze měřit tyto parametry: [13] 

Transformátory proudu – PTP: 

- převodový poměr, zatížení a polarita 

- amplitudovou a fázovou chybu 

- křivku buzení 

- odpor vinutí 

- dielektrické výdržné napětí 

 

Transformátory napětí – PTN: 

- převodový poměr, zatížení a polarita 

- amplitudovou a fázovou chybu 

- křivku buzení 

- odpor vinutí 

- dielektrické výdržné napětí 

 

Výkonový transformátor: 

- odporu vinutí 

- test přepínače odboček 

- budící proud 

- zkratová impedance 

 

Odpor: 

- zemní odpor 

- přechodový odpor 

- měření komplexní impedance 

- odpor vinutí 
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7.3 Parametry 

Napájení: 230 V AC, 16 A, 50 Hz 

Spotřeba: < 3 500 VA (< 7 000 VA pro t < 10 s) 

Hmotnost: 29 kg 

Rozměry: 394 x 468 x 233 mm (v x š x d) 

Provozní teplota: -10 °C až +55 °C 

 

Tab. 4: Proudový výstup generátoru [13] 

Rozsah Amplituda tmax Umax Smax f 

800 A AC 

0 ÷ 800 A 25 s 6,0 V 4800 VA 15 ÷ 400 Hz 

0 ÷ 400 A 8 min 6,4 V 2560 VA 15 ÷ 400 Hz 

0 ÷ 200 A > 2 h 6,5 V 1300 VA 15 ÷ 400 Hz 

6 A AC 0 ÷ 6 A > 2 h 55 V 330 VA 15 ÷ 400 Hz 

3 A AC 0 ÷ 3 A > 2 h 110 V 330 VA 15 ÷ 400 Hz 

400 A DC 

0 ÷ 400 A 2 min 6,5 V 2600 VA DC 

0 ÷ 300 A 3 min 6,5 V 1950 VA DC 

0 ÷ 200 A > 2 h 6,5 V 1300 VA DC 

6 A DC 0 ÷ 6 A > 2 h 60 V 360 VA DC 

 

Tab. 5: Napěťový výstup generátoru [13] 

Rozsah Amplituda tmax Imax Smax f 

2 kV AC 
0 ÷ 2 kV 1 min 1,25 A 2500 VA 15 ÷ 400 Hz 

0 ÷ 2 kV > 2 h 0,5 A 1000 VA 15 ÷ 400 Hz 

1 kV AC 
0 ÷ 1 kV 1 min 2,5 A 2500 VA 15 ÷ 400 Hz 

0 ÷ 1 kV > 2 h 1,0 A 1000 VA 15 ÷ 400 Hz 

500 V AC 
0 ÷ 500 V 1 min 5,0 A 2500 VA 15 ÷ 400 Hz 

0 ÷ 500 V > 2 h 2,0 A 1000 VA 15 ÷ 400 Hz 

300 V AC 0 ÷ 300 V > 2 h 3,0 A 390 VA 15 ÷ 400 Hz 

 

7.4 Příslušenství 

K přístroji lze zakoupit velké množství příslušenství, které rozšiřují oblasti a možnosti použití 

samotného přístroje. Níže uvedené přístroje včetně základních vlastností a použití jsou vybrány 

z katalogu výrobce [13], [14], [15] k přístroji. 
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Primary test manager 

Počítačový program pro komunikaci s CPC 100 usnadňuje provádění testů. Na počítači si lze 

vytvořit plán zkoušek, provádět měření a vytvářet protokoly o zkouškách. 

TD1 

 V kombinaci s CPC 100 lze použít pro měření kapacity a ztrátového činitele s laboratorní 

přesností. Umožňuje měření izolačního stavu transformátoru, generátoru a jiných částí velmi 

vysokého napětí. Umožňuje měřit: kapacitu, ztrátový činitel, účiník, výkonové ztráty, výkon 

a impedanci. Na výstupu toho zařízení lze využít napětí až 12 kV. 

CP CU1 

Společně umožňují měřit impedanci vedení a k-faktor na venkovním vedení a silových 

kabelech. Lze měřit zemní impedanci, stejně tak jako dotykové a krokové napětí. Při měření 

poruchy nemá její síťová frekvence vliv na samotné měření. Oba přístroje používají pro měření 

proměnnou frekvenci. 

CP CB2 

Přístrojem CP CB2 lze zvýšit výstupní proud přístroje CPC 100 až na hodnotu 2 000 A 

pomocí proudového zesilovače.  

CP SB1  

Je doplňkem pro CPC 100 a umožňuje automatické měření třífázových výkonových 

transformátorů. Převod transformátoru a odpor vinutí jsou automaticky měřeny ve všech třech 

fázích a ve všech pozicích odboček.  

CP CT12 

Ve spojení s CPC 100 a CP TD1 se používá pro měření ztrátového úhlu, účiníku a permitivity 

izolace kapalin, např. transformátorového oleje.   

CPOL 

Se používá pro kontrolu správné polarity. 

CP CR500 

Používá se ve spojení s CPC 100 a CP TD1 pro měření ztrátového činitele účiníku. CR500 CP 

je schopen kompenzovat kapacitami až 500 nF při jmenovité frekvenci nebo různými frekvencemi 

(15 Hz do 400 Hz). Přes paralelní spojení dvou přístrojů CP CR500 lze kompenzovat kapacitami 

až 1000 nF. 

CP AL1 

Používá se společně s CPC 100 a CP CU1 pro měření krokového a dotykového napětí. 

Pomocí CPC 100 a CP CU1 může být signál vložen do elektrického vedení nebo venkovních 

vedení pro simulaci poruchových proudů. Krokové a dotykové napětí lze měřit na různých místech 

pomocí mobilního ručního přístroje CP AL1. 

CP RC 

CP RC set se skládá z CP TR8 (oddělovacího transformátoru) a kompenzačních reaktorů 

CP CR4 a CR6. CP RC balíček je připojen k PTN, který je součástí plynem izolované rozvaděče. 

CPC 100 dodává potřebné množství energie a působí jako měřící a kontrolní zařízení. 
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8 NÁVRH LABORATORNÍ ÚLOHY 
Praktická část bakalářské práce je zaměřena na návrh a realizaci laboratorní úlohy 

v problematice primárního testování elektrických ochran. Laboratorní úloha je navržena 

pro nadproudovou ochranu připojenou přes přístrojový transformátor proudu. Cílem úlohy 

je názorně demonstrovat, jaký vliv má na funkci nadproudové ochrany zátěž transformátoru 

proudu větší než jmenovitá. Laboratorní úloha má název Ověření vlivu velikosti zátěže 

přístrojového transformátoru proudu na funkci nadproudové ochrany. 

8.1 Cíle úlohy 

Cílem laboratorní úlohy je ověřit vliv zátěže přístrojového transformátoru proudu na přesycení 

transformátoru a následný vliv na funkci nadproudové ochrany. 

8.2 Zadání 

1) Proveďte měření vypínací charakteristiky nadproudové jednotky kombinované ochrany 

REJ 525A, připojené přes přístrojový transformátor proudu v rozsahu primárního proudu 

80 ÷ 2000 A. Měření proveďte pro různé velikosti zátěže přístrojového transformátoru: 

a) při jmenovité zátěži transformátoru;  

b) při zvýšené zátěži transformátoru: 150% jmenovité zátěže. 

2) Z naměřených dat: 

a) pro každé měření vytvořte společnou grafickou závislost vypínacího času ochrany 

a sekundárního proudu v závislosti na primárním proudu; 

b) pro obě měření vytvořte společnou grafickou závislost sekundárního proudu 

na primárním proudu; 

c) vypočítejte chybu převodu a graficky vyneste její závislost na primárním proudu. 

3) Zhodnoťte měření  

 

8.3 Teoretický rozbor 

Nadproudová ochrana 

Nadproudová ochrana je zařízení, jehož úkolem je sledovat velikost proudu v chráněném 

obvodu a v případě, že změřená velikost proudu překročí nastavenou popudovou hodnotu vyšle 

povel k vypnutí nebo odbuzení chráněného objektu. Ochrany se většinou nepřipojují napřímo 

k chráněnému objektu, ale připojují se přes přístrojové transformátory. Nadproudová ochrana 

se připojuje přes přístrojové transformátory proudu zapojené do série s chráněným objektem. Tyto 

ochrany jsou používány především u méně důležitých vedení, případně jako záložní pro ostatní 

druhy ochran. [6] 

 

Kombinovaná ochrana REJ 525A 

Je určena k selektivnímu chránění vedení při zkratech a zemních spojeních. Kombinovaná 

ochrana REJ 525A obsahuje jednotku třífázové nadproudové ochrany a jednotku zemní ochrany. 
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Ochranu lze použít všude tam, kde je třeba jednofázové, dvojfázové nebo třífázové chránění vůči 

zkratu či nadproudům a nesměrové chránění při zemních poruchách [9]. 

Maximální dovolené zatížení vstupů  ochrany je uvedeno v Tab. 6 [10]  

Tab. 6: Maximální proudové zatížení vstupů ochrany REJ 525A 

Jmenovitý proud 0,2 A 1 A 5 A 

Tepelná odolnost 
trvalá 1,5 A 4 A 20 A 

po dobu 1s 20 A 100 A 500 A 

Dynamický proud půl periody 50 A 250 A  1250 A 

 

Vypínací charakteristiky lze u ochrany REJ 525A nastavit ve dvou stupních. U stupně 

s nízkým nastavením (I>) lze u nadproudové i zemní jednotky nastavit časově nezávislou 

charakteristiku nebo časově závislou, zatímco u  stupně s vysokým nastavením (I>>) pouze časově 

nezávislou.  

V této laboratorní úloze bude prováděno měření pro nízký stupeň nastavení (I>) s  časově 

závislou charakteristikou. Vypínací čas pro tuto zvolenou charakteristiku se vypočítá dle 

vzorce (1), kde hodnoty konstant α a β jsou uvedeny v Tab. 7. [10] 

 

Tab. 7: Hodnoty konstant α a β pro časově závislý typ charakteristiky [10] 

Skupina křivek čas/proud α β 

Normálně závislá 0,02 0,14 

Velmi závislá 1,0 13,5 

Extrémně závislá 2,0 80,0 

Dlouhodobě závislá 1,0 120 

 

Výpočet vypínacího času u časové závislé charakteristiky [10]: 

1

.

















I

I

k
t  

(1) 

Kde 

 t - vypínací čas 

 k  - násobitel času 

 I  - hodnota fázového proudu 

 I> - nastavená popudová hodnota 

 α ,β  - konstanty dle Tab. 7  
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Přístrojový transformátor  

Pro nadproudové ochrany se používají jistící přístrojové transformátory proudu u nichž je 

požadována jejich vysoká přesnost i při vysokých proudech způsobených poruchovým stavem. 

K přesycení magnetického obvodu u nich dochází při proudech větších než u měřících 

přístrojových transformátorů, u nichž je požadována přesnost především v okolí jmenovitých 

hodnot. U měřících transformátorů se přesycení  využívá k ochraně zařízení připojených na jeho 

sekundární stranu před účinky zkratu. Tento rozdíl v oblasti přesycení je k vidění na Obr. 8.1.  

[6],[8] 

 

Obr. 8.1: Nadproudová charakteristika transformátoru proudu : 

1) jistící transformátor proudu; 2) měřící transformátor proudu[8] 

U jistících transformátorů proudu jsou třídy přesnosti 5Pn a 10Pn. Třída přesnosti udává, že 

chyba proudu a chyba úhlu nesmí v rozmezí 50% až 100% velikosti zátěže a při jmenovitém 

primárním proudu překročit hodnoty uvedené v Tab. 8. Písmeno P označuje, že se jedná o jistící 

transformátor proudu. Písmeno n je nadproudový činitel a vyjadřuje, že do n-násobku jmenovitého 

primárního proudu nedosáhne chyba proudu stanovené hodnoty. Např. označení transformátoru 

5P10 udává, že při 10 násobku jmenovitého primárního proudu nepřekročí chyba proudu 5%.  

Pokud je velikost zátěže rozdílná než nominální, mění se velikost nadproudového čísla n. 

V případě, že je velikost zátěže menší než jmenovitá, zvyšuje se hodnota nadproudového čísla, 

v opačném případě, kdy se velikost zátěže zvětšuje dochází k jeho poklesu. Na Obr. 8.2 

je znázorněno, jak se velikost nadproudového čísla mění právě s velikostí zátěže, tento obrázek 

je znázorněn pro jistící transformátor proudu s třídou přesnosti 10Pn. [6] 

Chyba proudu (označovaná též jako chyba převodu) udává odchylku skutečného převodu 

transformátoru od jmenovitého převodu. Určí se jako rozdíl velikosti sekundárního proudu 

přepočítaného převodem transformátoru na primární velikost a velikosti primárního proudu, 

podělené velikostí primárního proudu. Chyba proudu se vypočítá dle vzorce (2). 
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Výpočet chyby proudu  [8]: 

100.
. sec

prim

primI

I
I

IIk 
  (2) 

Kde:  

εI - chyba proudu 

kI  - jmenovitý převod transformátoru 

Iprim  - primární proud 

Isec - sekundární proud 

 

Tab. 8: Chyby jistících transformátorů proudu [6] 

Třída přesnosti 5P 10P 

Chyba proudu při jmenovitém primárním proudu (%) ± 1 ± 3 

Chyba úhlu při jmenovitém primárním proudu (min) ± 60 - 

Chyba proudu při n násobku jmenovitého proudu (%) ± 5 ± 10 

 

 

 

Obr. 8.2: Nadproudová charakteristika transformátoru proudu pro různé velikosti zátěže [8] 

 

U přístrojového transformátoru se předpokládá, že sekundární vinutí je zkratováno, nebo 

zatíženo malou impedancí! Z toho důvodu nelze za provozu sekundární vinutí rozpojit, protože 

by mohlo dojít na jeho svorkách k nebezpečnému nárůstu napětí. 
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8.4 Příprava měření 

8.4.1 Konfigurace ochrany 

Nejprve je nutné nastavit na ochraně způsob komunikace s počítačem. To proveďte 

následujícím způsobem. Stiskněte šipku vpravo → (nápis MEASUREMENTS), šipku dolů ↓  (až se 

zobrazí nápis CONFIGURATION), šipku vpravo → (nápis FUNCTION TEST/BI), šipku dolů ↓  

(COMMUNICATION), šipku vpravo → (SPA-ADRESS :001), šipku dolů ↓ (dokud se nezobrazí 

REAR CONNECTION), stiskněte tlačítko E, nápis začne blikat, zmáčkněte šipku dolů ↓ (FRONT 

CONNECTION) potvrďte podržením tlačítka E na cca. 3s. Nyní je ochrana nakonfigurována pro 

připojení s počítačem. Ochrana je nastavena tak, že v případě nečinnosti delší než 5 minut se 

provede přepnutí zpět na REAR CONNECTION a nastavení parametrů přes počítač již nebude 

možné.  

8.4.2 Nastavení parametrů ochrany 

Na pracovní ploše spusťte program Start CAP 505. V levé části okna Project Structure 

vyberte ve složce ROOT položku REJ. V pravé část okna Object Tools dvakrát poklepejte na 

položku Relay Setting Tool.  

Otevře se program REJ – Relay Setting Tool. Vyberte záložku Setting → Protect.Stages → 

[10] Group 1 viz Obr. 8.3. Načtěte data z ochrany stisknutím ikony nejblíže nápisu MAIN MENU 

(viz Obr. 8.4), zvolte položku Current page a potvrďte.  

Nastavení parametrů ochrany proveďte dle pokynů vyučujícího. 

 

Obr. 8.3: Nastavení hodnot ochrany REJ 525A v programu CAP505 
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Obr. 8.4: Ovládání REJ – Relay Setting Tools 

Pro přenesení nastavených hodnot do ochrany použijte ikonu s počítačem, ze kterého 

vystupují šípky (viz Obr. 8.4). Nastavením těchto hodnot nakonfigurujeme požadovaný průběh 

vypínací charakteristiky. 

Nastavte vypínací charakteristiku v záložce Setting → SGF → [16] Group 1. Načtěte data 

z ochrany. Změňte položku SGF4, I> inv. na Normal inverse viz Obr. 8.5, tím se nastaví normálně 

závislá vypínací charakteristika. Ostatní položky nenastavujte. Proveďte přenesení dat do ochrany.  

 

Obr. 8.5: Nastavení vypínacích charakteristik ochrany REJ 525A v programu CAP505 

 

8.4.3 Zapojení měřícího obvodu  

Zapojte obvod podle schématu na Obr. 8.6. Z důvodu bezpečnosti zkratujte výstupní svorky 

transformátoru 1S1 a 1S2 (měřící transformátor proudu), protože by jinak mohlo dojít na 

rozpojených svorkách k nebezpečnému nárůstu napětí. Měření provádějte na jistícím vinutí 

transformátoru proudu, svorky 2S1 a 2S2.  

Ochranu připojte k transformátoru přes reostat, na kterém se nastavuje velikost zátěže, ke 

svorkám X1.1-7 a X1.1-8. Jedná se o 5 A vstup fáze L2. Výstupem z ochrany je signál 
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z výkonových kontaktů pro ovládání vypínačů, kontakty X2.1-3 a X2.1-4, připojené na přístroji 

CPC 100 ke svorkám BIN IN.  

Paralelně k výstupu přístrojového transformátoru připojte přístroj CPC 100 pro měření 

napětí. Napěťové svorky 300 V (oblast V1 AC). 

Na výstup z ochrany připojte klešťový ampérmetr, ten umístěte tak, aby šipka vyznačená na 

přístroji odpovídala směru toku proudu (směrem k transformátoru). Ampérmetr připojte přes 

konektor do svorky 3 V (oblast V2 AC). Na ampérmetru nastavte měřící rozsah 10mV/A. Je nutné 

zkontrolovat, zda je ampérmetr správně zkalibrován. To lze provést připojením k multimetru, 

zvolit měření stejnosměrného napětí a otočným kontaktem na těle ampérmetru označeným ZERO 

nastavit nulové napětí.  

Připojte přístrojový transformátor k měřícímu přístroji CPC 100. Připojení proveďte 

s využitím proudového zesilovače CB2. Zesilovač CP CB2 propojte s CPC 100 pomocí kabelu, 

svorka INPUT na CP CB2 a svorka EXT. BOOSTER na CPC 100, proveďte vzájemné uzemnění. 

K měření je využit proudový výstup 2000 A, proto se výstupy připojí sériově k transformátoru. 

Kontakty označené 1000 A (levá část CP CB2) připojte na transformátor ke kontaktu K, kontakty 

bez označení (pravá část CP CB2) připojte na transformátoru ke kontaktu L. Všechny konektory je 

třeba řádně dotáhnout. 

 

Obr. 8.6: Schéma zapojení laboratorní úlohy 
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8.4.4 Nastavení měřícího přístroje  

Nastavte přístroj CPC 100. Je nutné nastavit měřící převod klešťového ampérmetru. Stiskněte 

tlačítko nastavení (první sloupec nalevo od displeje dole, se symbolem nářadí). V záložce 

Device Setup, nastavte položku IClamp na V2 AC a hodnotu převodu z klešťového ampérmetru 

0,01 V/A. Viz Obr. 8.7 [14]. V menu se pohybujete otočným přepínačem, jehož stiskem lze 

potvrdit výběr. Uložte stiskem tlačítka vedle popisu Save Options. 

  

Obr. 8.7: Nastavení převodu ampérmetru na CPC 100 

8.4.5 Měření vypínací charakteristiky 

a) Měření vypínací charakteristiky nadproudové ochrany lze provádět jednotlivě pomocí karty 

Quick nebo již připravenou sekvencí měření. 

b) Vyberte předpřipravený měřící program v CPC 100. Stiskněte tlačítko se symbolem 

diskety. Otočným přepínačem vyberte ve složce SEC_TEST_NAD soubor s názvem 

SEC_TEST_NAD.xml. Jeho výběr proveďte stiskem tlačítka Open. V případě, že se zobrazí 

hláška na uložení starých dat zvolte možnost NO. 

c) Nastavte jmenovitou zátěž transformátoru. Pomocí tlačítek pro posun po testovacích 

kartách (tlačítka vpravo pod displejem se symbolem složky se šipkou) přejděte na testovací 

kartu nazvanou CTRatio 1. Překontrolujte zda jsou správně nastaveny parametry 

transformátoru: Iprim a Isec !  Odškrtněte možnost Auto (na neoznačeno) a označte 

možnost Current clamp I sec. , tím je nastaveno, že měření bude probíhat neustále a 

hodnota výstupního proudu bude brána z klešťového ampérmetru.  Měření zahájíte 

stisknutím zeleného tlačítka I/0. Měření lze kdykoliv ukončit stiskem nouzového tlačítka, 

nebo opětovným stisknutím tlačítka I/0. Zadejte hodnotu testovacího proudu Itest = 80A 

(hodnotu zadejte na numerické klávesnici a potvrďte tlačítkem enter). Probíhající měření je 

signalizováno blikáním červeného signalizačního světla.  Reostatem nastavte velikost 

zátěže (Burden) na jmenovitou hodnotu. Po nastavení této hodnoty ukončete měření 

stiskem tlačítka I/0. Tímto je nastavena jmenovitá zátěž transformátoru. 

d) Proveďte měření vypínací charakteristiky nadproudové ochrany. Tlačítkem pro výběr 

testovací karty vyberte kartu s názvem Sequencer 1. Zahajte měření stiskem tlačítka I/0. 

Měření proběhne automaticky podle připravené sekvence. Po skončení měření si zapište 

změřené hodnoty Iprim , Isec a t do tabulky viz Tab. 9. 
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e) Posun v naměřených hodnotách se provádí přepínačem. Nezapisujte hodnoty proudu 

v jednotkách A nebo nulové hodnoty, jde o proudové pauzy nutné k odblokování 

poruchového signálu ochrany.  

Dále vyberte testovací kartu Sequencer 2 – 7 a proveďte měření stejným způsobem.  

Tab. 9: Tabulka naměřených a vypočítaných hodnot pro jmenovitou (zvýšenou) zátěž 

číslo 

měření 

Iprim Isec t 
n

primI

I

Ik

2

)./1(
 εI Poznámka 

A A s - %  

1       

2       

3       

 

Kde: 

Iprim   – velikost primárního proudu, výstupní proud z přístroje CPC 100  

Isec   – velikost sekundárního proudu, zátěžný proud 

t  – čas zapůsobení nadproudové ochrany 

n

primI

I

Ik

2

)./1(
 - velikost primárního proudu přepočítaného na sekundární stranu podělený 

jmenovitým sekundárním proudem  

εI - chyba převodu 

 

f) Nastavte velikost zátěže transformátoru na 150% jmenovité. Pro její nastavení postupujte 

stejně jako v bodě  8.4.5c) 

g) Proveďte měření vypínací charakteristiky nadproudové ochrany se zvýšenou velikostí 

zátěže transformátoru. Při měření postupujte podle kapitoly 8.4.5d) až e). Je ovšem nutné 

vymazat staré naměřené hodnoty stisknutím tlačítka Clean results. 

8.4.6 Vyhodnocení měření 

a) Z naměřených dat vytvořte pro každou velikost zátěže grafickou závislost vypínacího času 

nadproudové ochrany a velikosti sekundárního proudu na velikosti primárního proudu. 

Změřenou vypínací charakteristiku porovnejte s nastaveným průběhem. Průběh grafické 

závislosti je zobrazen na Obr. 9.2 

b) Pro obě velikosti zátěže vytvořte společnou grafickou závislost sekundárního proudu na 

primárním proudu. Viz Obr. 9.4 

c) Porovnejte vypínací charakteristiky pro obou velikostí zátěže s nastaveným průběhem. 

Výsledné vypínací charakteristiky jsou na Obr. 9.5 
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d) Z naměřených hodnot vypočítejte chyby převodu dle vzorce (2), které pro obě zátěže 

vyneste do společné grafické závislosti chyby převodu na primárním proudu. Průběh 

velikosti chyb je zobrazen na Obr. 9.6 

8.5 Postup měření 

1) Nastavte nadproudovou ochranu REJ 525A podle zadání vyučujícího 

2) Zapojte obvod dle schéma zapojení (Obr. 8.6) 

3) Nastavte velikost zátěže přístrojového transformátoru proudu na jmenovitou hodnotu 

4) Proveďte měření v rozsahu primárního proudu 80 ÷ 2000 A 

5) Zvyšte hodnotu zátěže přístrojového transformátoru proudu na 150% jmenovité 

6) Proveďte měření v rozsahu primárního proudu 80 ÷ 2000 A 

7) Sestrojte grafické závislosti  

8) Zhodnoťte měření 

 

8.6 Seznam přístrojů 

- Měřící přístroj Omicron CPC 100 

- Proudový zesilovač Omicron CP CB2 

- Kombinovaná ochran REJ 525A 

- Klešťový ampérmetr Omicron C-Probe 1 

- Přístrojový transformátor proudu TPU 40.13 

- Reostat 0,9Ω / 16A 

- Počítač s programem CAP 505 

 

 Shrnutí: 

V této úloze je prakticky předvedeno jak chybně navržená velikost zátěže přístrojového 

transformátoru proudu ovlivní funkci nadproudové ochrany. Při zvýšené zátěži dojde dříve 

k přesycení jádra, to má za následek zvýšení chyby převodu εI a důsledkem je skutečnost,  že 

velikost sekundárního proudu neroste lineárně s primárním, ale dochází ke zkreslení (viz Obr. 9.6). 

Tím dostává ochrana chybné informace o velikosti primárního proudu a dochází k chybnému 

vyhodnocení poruchového stavu. 
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9 VYPRACOVÁNÍ LABORATORNÍ ÚLOHY 
Při měření byla kombinovaná ochrana REJ 525A od firmy ABB nastavena s těmito 

parametry: 

I> = 1 ; k = 0,3 ; I>> = 10 ; t>> = 0,4 

Nastavením těchto parametrů získáme požadovaný průběh vypínací charakteristiky ochrany. 

U časově závislé charakteristiky, kde je vypínací čas ochrany závislý na velikosti proudu zařadíme 

navíc zkratovací člen, který při překročení desetinásobku jmenovitého primárního proudu provede 

vypnutí v nastaveném čase 0,4 s. Vypínací časy pro časově závislou část charakteristiky jsou 

vypočítány dle vzorce (2), a celkový přehled vypínacích časů je uveden v Tab. 10 s grafickým 

znázorněním na Obr. 9.1. Konstanty pro výpočet vypínacích času α a β z Tab. 7 pro normálně 

závislou charakteristiku: α = 0,02 , β = 0,14. 

Tab. 10: Vypočítané vypínací časy ochrany pro I> = 1; k = 0,3; I>> = 10; t>> = 0,4 

n

primI

I

Ik

2

)./1(
 t Poznámka 

- s  

2 3,01 Příklad výpočtu 

3 1,89  

4 1,49  

5 1,28  

6 1,15  

7 1,06  

8 0,99  

9 0,93  

10 0,89  

11 0,4  

12 0,4  

13 0,4  

14 0,4  

15 0,4  

16 0,4  

17 0,4  

18 0,4  

19 0,4  

20 0,4  
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Příklad výpočtu vypínacího času ochrany pro dvojnásobek proudu 
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Obr. 9.1: Průběh nastavené vypínací charakteristiky ochrany REJ 525A 

 

Zadaný přístrojový transformátor proudu TPU 40.13 od firmy ABB má následující parametry: 

 Typ:    TPU 40.13 

 Výrobní číslo:  1VLT5106019176 

 Jmenovitý převod: 80/5/5  ext. 120% 

 Sekundární vinutí: 1S1 – 1S2 5VA cl. 0,5 FS10 

    2S1 – 2S2 10VA cl. 5 P10 

 

Nastavovaná velikost zátěže pro jistící vinutí (2S1 – 2S2) bude pro jmenovitou hodnotu 10 VA 

a pro zvýšenou hodnotu na 150% jmenovité hodnoty 15 VA. Jistící vinutí má definovanou třídu 

přesnosti 5P10, tedy při 10 násobku primárního proudu (800 A) by velikost chyby proudu neměla 

překročit pro jmenovité zatížení 5%. 
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9.1 Tabulky naměřených a vypočítaných hodnot 

Naměřené a vypočítané hodnoty pro velikost zátěže 10 VA jsou uvedeny v Tab. 11 a pro zátěž 

15 VA v Tab. 12 

9.1.1 Velikost zátěže přístrojového transformátoru proudu 10 VA. 

Tab. 11: Naměřené a vypočítané hodnoty pro zátěž 10 VA 

číslo 

měření 

Iprim Isec t 
n

primI

I

Ik

2

)./1(
 εI Poznámka 

A A s - %  

1 80 4,957  1 -0,86  

2 160 9,961 3,046 2 -0,39 Příklad výpočtu 

3 240 14,975 1,911 3 -0,17  

4 320 19,981 1,531 4 -0,09  

5 400 24,953 1,295 5 -0,19  

6 480 29,9 1,171 6 -0,33  

7 560 34,8 1,071 7 -0,57  

8 640 39,633 1,011 8 -0,92  

9 720,3 44,416 0,946 9 -1,34  

10 800,2 49,066 0,91 10 -1,89  

11 883,4 53,749 0,421 11,04 -2,65  

12 962,7 57,735 0,42 12,03 -4,04  

13 1058 59,627 0,423 13,23 -9,83  

14 1109,2 60,186 0,42 13,87 -13,18  

15 938,4 55,014 0,421 11,73 -6,20  

16 994 56,792 0,42 12,43 -8,58  

17 1047,2 58,436 0,431 13,09 -10,72  

18 1088,9 59,348 0,421 13,61 -12,80  

19 1122,6 59,988 0,42 14,03 -14,50  

20 1155,1 60,421 0,421 14,44 -16,31  

21 1173,2 60,46 0,415 14,67 -17,55  

22 1201,7 60,669 0,421 15,02 -19,22  

23 1228,1 60,781 0,42 15,35 -20,81  

24 1252,6 60,866 0,42 15,66 -22,25  

25 1276,9 61,011 0,413 15,96 -23,55  
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9.1.2 Velikost zátěže přístrojového transformátoru proudu 15 VA. 

Tab. 12: Naměřené a vypočítané hodnoty pro zátěž 15 VA 

číslo 

měření 

Iprim Isec t 
n

primI

I

Ik

2

./1
 εI Poznámka 

A A s  %  

1 80 4,94  1 -1,20  

2 160 9,934 3,055 2 -0,66  

3 240 14,938 1,911 3 -0,41  

4 320 19,937 1,541 4 -0,31  

5 400 24,907 1,303 5 -0,37  

6 480 29,832 1,161 6 -0,56  

7 560 34,684 1,08 7 -0,90  

8 640 39,41 1,002 8 -1,48  

9 720,6 43,637 0,952 9,01 -3,11  

10 799,9 45,204 0,952 10 -9,58  

11 877,3 45,775 0,949 10,97 -16,52  

12 696,6 41,487 0,982 8,71 -4,71  

13 749,1 42,954 0,965 9,36 -8,25  

14 801 44,202 0,959 10,01 -11,71  

15 846,9 45,115 0,951 10,59 -14,77  

16 885 45,657 0,941 11,06 -17,46  

17 917 45,873 0,933 11,46 -19,96  

18 956,4 46,055 0,941 11,96 -22,95  

19 991,5 46,162 0,941 12,39 -25,51  

20 1024,1 46,181 0,94 12,80 -27,85  

21 1028,5 46,037 0,943 12,86 -28,38  

22 1059,8 46,111 0,941 13,25 -30,39  

23 1090,6 46,188 0,931 13,63 -32,24  

24 1120,9 46,278 0,94 14,01 -33,94  

25 1144,8 46,334 0,93 14,31 -35,24  
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Příklad výpočtu pro zátěž 10 VA číslo měření 2: 
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9.2 Grafické závislosti 

Z naměřených hodnot pro velikost zátěže 10 VA uvedených v Tab. 11 a pro velikost 

zátěže 15 VA uvedených v Tab. 12 jsou sestrojeny níže uvedené grafické závislosti. 

Pro zátěž 10 VA je na Obr. 9.2 znázorněn průběh velikosti sekundárního proudu a vypínací 

čas nadproudové ochrany v závislosti na velikosti vstupního proudu. Vypínací charakteristika 

je zde porovnána s nastaveným průběhem. Z průběhu sekundárního proudu lze pozorovat, 

že nevzrůstá lineárně s primárním proudem přibližně od 11 násobku primárního jmenovitého 

proudu.  

Pro zvýšenou zátěž 15 VA je na Obr. 9.3 znázorněn také průběh sekundárního proudu 

a vypínacího času nadproudové ochrany v závislosti na velikosti primárního proudu. Zde již došlo 

vlivem větší zátěže k dřívějšímu přesycení obvodu a ochrana nedostávala správné informace o 

velikosti proudu, což je patrné ze změřené vypínací charakteristiky, která neodpovídá nastavené 

vypínací charakteristice. Místo toho, aby se při 10 násobku primárního jmenovitého proudu 

projevil zkratovací člen, vypíná i nadále ochrana pouze s časově závislou vypínací 

charakteristikou. 

Na společném Obr. 9.4 pro obě velikosti zátěží lze pozorovat důvod, proč při zátěži 15 VA 

nedošlo k popudu zkratovacího členu. Vlivem dřívějšího přesycení došlo k poklesu sekundárního 

proudu při přesycení. Jeho velikost zde nedosahuje 10 násobku jmenovitého sekundárního proudu 

(50 A), který byl nastaven u zkratovacího členu, ale pouze 46 A. 

Obr. 9.5 zobrazuje porovnání naměřených vypínacích charakteristik nadproudové ochrany pro 

obě velikosti zátěže v porovnání se zadaným průběhem vypínací charakteristiky. 

Na Obr. 9.6 jsou graficky vyneseny chyby proudu, ze kterých lze vyčíst, od jaké velikosti 

primárního proudu bude docházet k nepřesnému měření. 
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Obr. 9.2: Závislost vypínacího času ochrany a sekundárního proudu na primárním proudu pro 

zátěž 10 VA 
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Obr. 9.3 Závislost vypínacího času ochrany a sekundárního proudu na primárním proudu pro 

zátěž 15 VA 
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Obr. 9.4: Proudová charakteristika transformátoru pro různé velikosti zátěže 
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Obr. 9.5: Vypínací časy nadproudové ochrany pro různé velikosti zátěže PTP 
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Obr. 9.6: Chyba převodu PTP v závislosti na primárním proudu 

9.3 Shrnutí 

Z měření této laboratorní úlohy je názorně vidět, jak chybně navržená zátěž přístrojového 

transformátoru proudu ovlivňuje funkci nadproudové ochrany. V případě, že je velikost zátěže 

větší než je jmenovitá hodnota, dochází k přesycení transformátor dříve a ochrana tak nebude 

dostávat správné informace o velikosti primárního proudu transformátoru již při nižších hodnotách 

primárního proudu, než v případě, že by velikost zátěže byla jmenovitá. Důsledkem je  vypínání 

ochrany s jinými časy, než které jsou pro vypnutí požadovány a nastaveny. Na Obr. 9.5, jsou 

zobrazeny obě změřené vypínací charakteristiky a nastavený žádaný průběh vypínací 

charakteristiky. Pro zvýšenou zátěž dostávala ochrana vlivem dřívějšího přesycení chybné 

informace a v době, kdy měl zapůsobit zkratovací člen, pokračovala změřený průběh i nadále se 

závislým charakterem. Průběh na Obr. 9.4 ukazuje důvod toho stavu, kdy sekundární proud vlivem 

dřívějšího přesycení nedosahuje hodnot, pro které byl zkratovací člen nastaven. Z Obr. 9.6 

vyplývá, že pro zátěž 15 VA již transformátor nesplňuje udávanou třídu přesnosti, protože chyba 

proudu je větší než 5%. Výrobcem udávaná třída přesnosti je 5P10 a při desetinásobku jmenovité 

hodnoty primárního proudu nemá chyba  proudu překročit 5%.  
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10 ZÁVĚR 
Teoretická část práce, kapitoly 2 až 7, se zabývá souhrnem informací týkajících se ochranou 

prvků elektrizační soustavy před možnými poruchovými stavy, které mohou při jejich provozu 

vzniknout. 

 V úvodu je popsán význam a funkce ochrany v systému chránění včetně požadavků, které jsou 

na ně kladeny. Největší důraz byl kladen na nadproudovou ochranu, kterou se zabývá  praktická 

část  této práce. V další kapitole jsou popsány nejčastější poruchové stavy, které mohou při 

provozu zařízení vzniknout, včetně příčin jejich vzniku a následků, které vyvolají. Následující 

kapitola se zabývá přístrojovými transformátory proudu a napětí, tato kapitola je v práci obsažena 

z toho důvodu, že právě v použití přístrojových transformátorů je rozdíl mezi primárními a 

sekundárními zkouškami ochran. Předposlední kapitola je věnována právě zmiňovaným zkouškám 

ochran. Hlavní pozornost je věnována primárním zkouškám, které jsou důležité z toho důvodu, že  

ověřují systém chránění jako celek, včetně přístrojových transformátorů a dalšího příslušenství a 

napodobují tak reálné podmínky provozu. Poslední kapitola je věnována měřícímu přístroji 

Omicron CPC 100.  

V praktické části bakalářské práce byla vytvořena a následně prakticky ověřena laboratorní 

úloha na primární testování elektrické ochrany. Laboratorní úloha byla vytvořena pro 

nadproudovou ochranu připojenou přes přístrojový transformátor proudu. Přístrojový transformátor 

byl na primární straně připojen na přístroj Omicron CPC 100 s proudovým zesilovačem CP CB2, 

který dodával do obvodu potřebnou velikost primárního proudu.  

Laboratorní úloha se zabývá vlivem velikosti zátěže přístrojového transformátoru na funkci 

nadproudové ochrany. Jejím cílem je názorně demonstrovat, jak se u přístrojového transformátoru 

proudu projeví, když je velikost zátěže větší než je jmenovitá hodnota. Při větší velikosti zátěže 

dojde k dřívějšímu přesycení transformátoru, než by došlo při jmenovité zátěži, čímž dojde ke 

snížení nadproudového čísla, zvýší se chyba proudu a může dojít k tomu, že transformátor nebude 

již splňovat výrobcem udávanou třídu přesnosti, která zaručuje, že třída přesnosti bude splněna pro 

50% až 100% jmenovité zátěže, a v důsledku bude ochrana dostávat nepravdivé informace o 

velikosti primárního proudu a systém chránění nebude pracovat správně. 

Tato skutečnost byla ověřena měřením, kde byla nastavena velikost zátěže přístrojového 

transformátoru proudu na 100% a 150% jmenovité hodnoty. Měření probíhalo s nastavenou 

normálně závislou vypínací charakteristikou, do které byl navíc zařazen zkratovací člen od 

desetinásobku popudové hodnoty, průběh této nastavené vypínací charakteristiky je znázorněn 

na Obr. 9.1.  

Při měření s velikostí zátěže 100% jmenovité hodnoty zátěže je z Obr. 9.2 patrno, že velikost 

sekundárního proudu neroste lineárně s primárním proudem přibližně od 11 násobku jmenovité 

hodnoty primárního proudu. Doté doby dostávala ochrana správné informace o velikosti 

primárního proudu a došlo tedy k popudu zkratovacího členu. U zátěže 150% jmenovité hodnoty 

zátěže je z Obr. 9.3 patrno, že došlo již k dřívějšímu přesycení transformátoru a ochrana tedy 

nedostávala správné informace při nižších hodnotách primárního proudu. To mělo za následek, že 

nedošlo k aktivaci zkratovacího členu a vypínací charakteristika měla i nadále závislý charakter. 

Tento rozdíl ve vypínacích časech ochrany je vidět na Obr. 9.5. Z Obr. 9.4 je vidět, jak se vlivem 

dřívějšího přesycení v důsledku větší zátěže snižuje velikost sekundárního proudu. To má za 

následek, že se zvětšuje chyba proudu a transformátor tak nevyhoví udávané třídě přesnosti 5P10, 
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protože při desetinásobku jmenovitého primárního proudu je pro 150% jmenovité hodnoty zátěže 

větší než 5% ,což je k vidění na Obr. 9.6. 

Tento vliv velikosti zátěže přístrojového transformátoru proudu lze nejlépe pozorovat u časově 

závislé vypínací charakteristiky, protože lze nejlépe sledovat rozdíly vypínacích časů, zatímco u 

časově nezávislé nebo mžikové charakteristiky by k takovémuto porovnávání nemohlo docházet, 

protože by ochrana vypínala s přednastaveným vypínacím časem. 

V laboratorní úloze bylo nutné pro měření normálně závislé vypínací charakteristiky nastavit 

násobitel času větší nebo roven 0,3 z důvodu, že při nižší hodnotě byly vypínací časy měřené 

přístrojem CPC 100 nižší než je jeho měřící schopnost, změřený vypínací čas musí být větší 

než 250 ms. Z bezpečnostních důvodů byl nahrazen proudový vstup na přístroji CPC 100 

klešťovým ampérmetrem, aby se předešlo zničení měřícího ústrojí přístroje v případě chybně 

zadané velikosti primárního proudu při nastavování velikosti zátěže. Při sestavení sekvenčního 

měření bylo třeba do posloupnosti zařadit proudové prodlevy s hodnotou 0 A, z důvodu aby došlo 

k odblokování ochrany, a aby při vyšších hodnotách proudů nedošlo k přetížení přístroje. 

Z časových důvodů provozu laboratoře nebylo možné upravit navrženou sekvenci měření a při 

vyšších hodnotách proudů nastavit vetší časové prodlevy mezi jednotlivými měřeními, aby nedošlo 

k proudovému přetížení měřícího přístroje. 
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