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ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku návrhu systému chránění pro rozvodnu 

vysokého napětí. První část teoretické práce popisuje zadanou VN rozvodnu. Rozvodna se skládá 

z dvou přívodních polí a šesti vývodních polí. Z důvodu velikosti rozvodny bylo vybráno jedno 

vývodní pole, které je předmětem popisu a návrhu chránění. Další částí práce je popis ochranných 

funkcí použitých pro chránění prvků ve vybraném vývodovém poli. V této části je uveden 

podrobný popis funkce a možnosti nastavení ochrany.  

Hlavní část práce se zabývá výpočtem nastavení konkrétních ochranných funkcí a následně 

sekundárním testování ochranných funkcí. Testy byly provedeny u ochranných funkcí v digitálních 

ochranách REF615 a REM620. Závěrečná část práce se zabývá zhodnocením výsledků testování a 

kontrolou přesycení zadaných přístrojových transformátorů proudů. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  návrh chránění; ochranné funkce; ABB; REF615; REM620; RET630; 

testování ochran; Odporově uzemněná síť; rozvodna; PCM600; digitální 

ochrana; IED; sekundární zkoušky ochran  

 



 

ABSTRACT 

The thesis is focused on the protection concept for medium voltage substation. The first 

theoretical part of thesis describes given medium voltage substation. Substation consists of two 

incoming feeders and six outgoing feeders. Due to the size of the substation was selected one 

outgoing feeder which is the subject of description and protection concept. Next part of the thesis 

is a description of the protective functions used to protect the elements in the selected feeder. This 

part contains a detailed description of the function and setting options for protection. 

The main part of the thesis describes calculation of specific protection functions and 

consequently with secondary testing of protective functions. Tests were performed on protective 

functions in the digital protections REF615 and REM620. The final part of the thesis deals with 

the evaluation of the secondary test results and verification saturation of the specified current 

transformers. 

 

 

KEY WORDS:  protection system; protection functions; ABB; REF615; REM620; 

RET630; testing protection; resistor earthed network; substation; 

PCM600; digital protection, IED; secondary relay testing; 
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 
Zkratka a symboly 

ABB  ASEA Brown Bovery  

AC  Střídavý proud (Alternating Current)  

AI   Analogové vstupy (Analog Inputs)      

AM  Asynchronní motor 

ANSI  Americká standardizační organizace 

AO  Analogové výstupy (Analog Outputs)   

BI   Binární vstupy (Binary Inputs) 

BO   Binární výstupy (Binary Outputs) 

CT  Přístrojový transformátor proudu (Current transformer) 

DC  Stejnosměrný proud (Direct Current) 

DNP  Distributed Network Protocol 

ES   Elektrizační soustava 

FBD  Funkční blok (Function block diagram) 

FLC  Jmenovité zatížení (Full Load Current) 

IDMT Funkce s časově závislým zpožděním a minimálním nezávislým časem 

(Inverse Definite Minimum Time) 

IEC Mezinárodní elektrotechnický úřad (International Electrotechnical 

Commission) 

IED  Ochranné a řídící programovatelné zařízení (Intelligent Electronic Device) 

IEC103  Komunikační protokol pro ochrany dle IEC 60870 

IEC 61850 Mezinárodní norma pro rozvodny, komunikaci a vytváření modelu rozvodny 

IEEE  Institut pro elektrotechnické a elektronické inženýrství 

I/O  Vstup/Výstup (Input/Output)  

LHMI  Rozhraní pro místní ovládání ochrany (Local Human Machine Interface) 

L1   První fázový vodič 

L2   Druhý fázový vodič 

L3   Třetí fázový vodič 

OZE  Obnovitelné zdroje energie 

PC  Počítač 

PTP  Přístrojový transformátor proudu 

PTN  Přístrojový transformátor napětí 
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PCM  Protection and control IED manager (software) 

SO  Signalizační kontakt (Signal Output) 

USB  Univerzální sériová sběrnice (Universal Serial Bus) 

UTP  Nestíněný kabel – kroucená dvojlinka (Unshielded Twisted Pair) 

VN  Vysoké napětí (MV – Medium voltage) 

VD4  Typ vakuového vypínače od firmy ABB 

 

Slovník pojmů 

V tomto odstavci jsou vysvětleny výrazy, které se vyskytují v následujících kapitolách pro 

popis ochranných funkcí nebo parametrizaci. Většina z nich pochází ze softwaru PCM600, jenž 

slouží pro nastavování digitálních ochran řady RELION®. 

Software PCM600: (Protection and Control IED Manager) 

 Parameter settings – Tento nástroj je součástí softwaru PCM600, slouží k zobrazení a 

nastavení ochranných funkcí v ochraně (IED). Dále se používá také k nastavení 

funkčních bloků (FBD) v Application configuration. 

 Application configuration – Grafické zobrazení funkčních bloků a signálů pro 

konfiguraci: řídící logiky, vstupů a výstupů (BI/BIO, AI/AO), komunikaci a dalších 

různých funkcí v rozvodně. 

 Disturbance handling – Nástroj pro zobrazení a práci s poruchovými záznamy. 

 Start value – Hodnota nastaveného popudu v ochraně. Při překročení hodnoty ochrana 

posílá signál pro vypnutí chráněného objektu. Zadána v poměrných jednotkách.  

 Operate delay time – Nastavené časové zpoždění v ochraně. 
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Veličiny a jednotky 

�̅�    Operátor natočení        [-] 

A   Koeficient pro typ časové závislé charakteristiky   [-] 

B   Koeficient pro typ časové závislé charakteristiky   [-] 

C   Koeficient pro typ časové závislé charakteristiky   [-] 

c   Napěťový součinitel       [-] 

𝑐min   Minimální napěťový součinitel     [-] 

𝑓r    Jmenovitý kmitočet       [Hz] 

𝐼    Měřený proud        [A] 

𝐼B    Základní rozběhový proud      [A] 

𝐼b    Jmenovitý zkratový vypínací proud symetrický   [A] 

𝐼cved   Kapacitní proud vedení      [A] 

𝐼d    Diferenciální proud rozdílové ochrany     [A] 

𝐼dif   Diferenciální proud zemní rozdílové ochrany   [A] 

𝐼d_1H   První harmonická diferenciálního proudu rozdílové ochrany [A] 

𝐼d_2H   Druhá harmonická diferenciálního proudu rozdílové ochrany [A] 

𝐼d_5H   Pátá harmonická diferenciálního proudu rozdílové ochrany  [A] 

𝐼d≫   Rozběhový proud mžikové úrovně rozdílové ochrany  [A] 

𝐼Emin   Minimální hodnota rozběhového proudu zemní ochrany  [A] 

𝐼kmax
′′    Počáteční rázový zkratový proud (maximální)   [A] 

𝐼kmin
′′    Počáteční rázový zkratový proud (minimální)   [A] 

𝐼kmin_B1
′′   Počáteční rázový zkratový proud (minimální) v místě B1  [A] 

𝐼kQmax
′′    Maximální počáteční rázový zkratový proud síť. napáječe  [A] 

𝐼kQmin
′′    Minimální počáteční rázový zkratový proud síť. napáječe  [A] 

𝐼lr   Proud při zablokované hřídeli motoru    [A] 

𝐼L̅1   Fázor proudu procházejícího fází L1     [A] 

𝐼L̅2   Fázor proudu procházejícího fází L2     [A] 

𝐼L̅3   Fázor proudu procházejícího fází L3     [A] 

𝐼mot_startup  Nastavený rozběhový proud v ochraně Motor start-up A  [A] 

𝐼měř   Měřený proud při rozběhu motoru     [A] 

𝐼n   Jmenovitý proud        [A] 

𝐼nmot  Jmenovitý proud motoru      [A] 

𝐼Nroz   Jmenovitý proud rozvaděče      [A] 
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𝐼nVD4   Jmenovitý proud vypínače VD4     [A] 

𝐼N̅0   Fázor proudu protékající nulovým bodem do země.   [A] 

𝐼ntr   Jmenovitý proud transformátoru     [A] 

𝐼pn   Jmenovitý dynamický proud      [A] 

𝐼pmin   Minimální poruchový proud      [A] 

𝐼PTP3   Primární proud PTP 3       [A] 

𝐼rated   Nastavená hodnota jmenovitého proudu v ochraně   [-] 

𝐼rozb   Záběrný proud motoru (rozběhový)     [A] 

𝑖rozb   Poměrná hodnota rozběhového proudu motoru   [-] 

𝐼Rnn   Jmenovitý proud uzlového odporu v nulovém bodě 

    transformátoru 34,5kV/13,8 kV     [A] 

𝐼Rnn34,5kV  Jmenovitý proud uzlového odporu v nulovém bodě  

   transformátoru 132kV/34,5 kV     [A] 

𝐼stab   Stabilizační proud       [A] 

𝐼thn  Jmenovitý krátkodobý proud      [A] 

𝐼w̅1   Fázor proudu měřený na primární straně transformátoru  [A] 

𝐼w̅2   Fázor proudu měřený na sekundární straně transformátoru  [A] 

𝐼z    Proudové zatížení       [A] 

𝐼z_kab  Maximální proudové zatížení kabelu     [A] 

𝐼0̅   Fázor netočivé složky proudu     [A]  

𝐼1PTP  Primární proud přístrojového transformátoru proudu  [A] 

𝐼2PTP   Sekundární proud přístrojového transformátoru proudu  [A] 

𝐼2    Zpětná složka proudu       [A] 

𝐼2̅    Fázor zpětné složky proudu      [A] 

𝐼2r   Rozběhový proud v ochraně      [A] 

𝐼2r(n−1)   Rozběhový proud předchozího vedení či ochrany   [A] 

𝐼 >   Nastavená hodnota rozběhového proudu Start value v ochraně [A] 

k   Časový násobící koeficient      [s]  

𝑘b   Koeficient bezpečnosti      [-] 

𝑘c   Koeficient citlivosti       [-] 

𝑘mot   Časová konstanta motoru      [s] 

𝑘p   Přídržný poměr ochrany (elektromechanické)   [-] 

𝑘t    Přetěžující konstanta Overload factor    [-] 
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𝐾T   Korekční součinitel pro dvouvinuťové transformátory  [-] 

𝐾td   Činitel pro přechodové jevy      [-] 

𝑘v   Koeficient větvení proudu      [-] 

𝐾2   Konstanta Negative sequence factor     [-] 

𝑙kab   Délka kabelu        [km] 

𝐿m   Magnetizační indukčnost sekundárního obvodu PTP  [H] 

𝐿p   Indukčnost zkratového obvodu     [H] 

𝑛    Maximální počet povolených startů motoru    [-] 

𝑛ALFn  Jmenovité nadproudové číslo  PTP     [-] 

𝑛ALFskut   Skutečné nadproudové číslo PTP     [-] 

p   Konstanta Weighting factor      [-] 

𝑃    Základní nastavení Operate value rozdílové ochrany  [] 

𝑃′   Ztráty naprázdno transformátoru při maximálním napětí  [] 

𝑝I    Jmenovitý proudový převod PTP     [-] 

𝑃nmot   Jmenovitý výkon asynchronního motoru    [W] 

𝑝tr   Jmenovitý převod transformátoru      [-] 

𝑅b   Skutečný odpor zátěže PTP      [Ω] 

𝑅bn  Jmenovitý odpor zátěže PTP      [Ω] 

𝑅ct   Vnitřní odpor sekundárního vinutí PTP     [Ω] 

𝑅i    Odpor měřících vstupů ochrany     [Ω] 

𝑅kab   Činný odpor kabelu       [Ω ∙ km−1] 

𝑅l    Odpor přívodního vedení      [Ω] 

𝑅nn  Činný odpor uzlového odporníku v nulovém bodě  

transformátoru 34,5kV/13,8 kV     [Ω] 

𝑅nn34,5kV  Činný odpor uzlového odporníku v nulovém bodě 

   transformátoru 132kV/34,5 kV     [Ω] 

𝑅p   Odpor zkratového obvodu      [Ω] 

𝑅Qmin   Odpor síťového napáječe      [Ω] 

𝑅R1   Sousledná složka odporu rotoru     [Ω] 

𝑅R2   Zpětná složka odporu rotoru      [Ω] 

𝑅s   Odpor statoru a rotoru       [Ω] 

𝑅sv   Stykový odpor připojení přívodního vedení    [Ω] 

𝑅T   Odpor transformátoru       [Ω] 
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𝑅v   Činný odpor smyčky vodič-země     [Ω] 

S   Popudový poměr        [] 

𝑆nkab  Jmenovitý průřez kabelu      [mm2] 

𝑆nptp   Jmenovitá zátěž přístrojového transformátoru proudu  [VA] 

𝑆ntr   Jmenovitý výkon transformátoru     [VA] 

𝑡    Čas         [s] 

𝑡inv_A   Vypínací čas ochrany při zvolené charakteristice Inv. curve A [s] 

𝑡inv_B   Vypínací čas ochrany při zvolené charakteristice Inv. curve B [s] 

𝑡k    Doba působení ochrany      [s] 

𝑡měř  Měřená doba od začátku rozběhu motoru    [s] 

𝑡mot_startup  Nastavená hodnota doby rozběhu v ochraně Motor start-up time [s] 

𝑡n    Čas vypnutí předchozí ochrany     [s] 

𝑇p   Časová konstanta primární strany (zkratového obvodu)  [s] 

𝑡reset  Doba pro maximální počet startů motoru    [h] 

𝑡rozb   Doba rozběhu motoru       [s] 

𝑇s    Časová konstanta sekundární strany PTP    [s] 

𝑡stud   Vybavující čas ochrany při studeném stavu motoru   [s] 

𝑡tep   Vybavující čas ochrany při teplém stavu motoru   [s] 

𝑡VD4   Doba vypnutí vypínače VD4      [s] 

𝑡z    Časová rezerva       [s] 

𝑡(n−1)   Vypínací čas následující ochrany     [s] 

𝑢ktr   Napětí nakrátko transformátoru     [%] 

𝑈d   Jmenovité krátkodobé výdržné napětí    [V] 

𝑈f    Fázové napětí        [V] 

𝑈n   Jmenovité napětí       [V] 

𝑈nmot   Jmenovité napětí motoru      [V] 

𝑈p   Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulzu  [V] 

𝑈s   Provozovací napětí       [V] 

�̅�0   Fázor netočivé složky napětí      [V] 

𝑈1tr   Primární napětí transformátoru     [V]  

𝑈2tr   Sekundární napětí transformátru     [V] 

𝑊   Jouleovo teplo        [J] 

𝑋kab  Induktivní reaktance kabelu      [Ω ∙ km−1]  
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𝑋p   Reaktance zkratového primárního obvodu    [Ω] 

𝑋Qmin   Reaktance síťového napáječe      [Ω] 

𝑥T   Poměrná reaktance transformátoru     [-] 

𝑋T   Induktivní reaktance transformátoru     [Ω] 

𝑍   Modul impedance       [Ω] 

�̅�    Impedance        [Ω] 

𝑍Qmin    Modul zkratové impedance síťového napáječe (minimální)  [Ω] 

�̅�Qmin   Zkratová impedance síťového napáječe (minimální)   [Ω] 

𝑍T   Modul impedance transformátoru     [Ω] 

Z̅T   Impedance transformátoru      [Ω] 

�̅�vys_B1   Výsledná (zkratová) impedance     [Ω] 

∆𝑃0   Ztráty naprázdno v transformátoru (Ztráty v železe)   [W] 

∆𝑃k   Ztráty nakrátko v transformátoru (Ztráty ve vinutí)   [W] 

∆𝑡(n)   Časové zpoždění       [s] 

∆ ∑ 𝑡𝐶𝑅𝑟   Parametr Counter Red rate      [s ∙ h−1] 

𝜗A   Oteplení statorového a rotorového vinutí    [%] 

𝜗B   Oteplení celého motoru      [%] 

𝜗P   Oteplení při předchozím zatížení     [%] 

τ   Časová konstanta motoru při přetížení     [s] 

𝜏stud   Časová konstanta motoru při studeném stavu   [s] 

𝜏te   Časová konstanta motoru při teplém stavu    [s] 

𝜑    Fázový posuv mezi proudy 𝐼N̅0 a 3𝐼0̅     [-] 

𝜔    Úhlová rychlost       [rad∙ s−1] 

∑ 𝑡𝐶𝑡𝐿   Parametr Cumulative time Lim     [s] 

 

Dolní indexy 

Ka   Kabelové vedení (kabel 1, kabel 2, kabel 3) 

(1f)   Jednopólový (jednofázový) 

(2f)   Dvoupólový (dvoufázový) 

(3f)   Trojpólový (třífázový) 

(13,8kV)   Strana nižšího napětí transformátoru 13,8 kV 

(34,5kV)   Strana vyššího napětí transformátoru 34,5 kV
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1 ÚVOD 
Elektrizační soustava se skládá ze tří částí. Výroba elektrické energie, přenos a distribuce 

elektrické energie a v poslední části spotřeba elektrické energie. Úkolem elektrizační soustavy (ES) 

je přenos elektrické energie z výroben (elektráren) přes uzly elektrizační soustavy, které 

reprezentují elektrické stanice. Odkud je energie dopravena pomocí elektrické sítě k odběrateli 

(spotřebiteli). Elektrickou stanici můžeme definovat jako souhrn staveb a zařízení, které jsou 

určené pro rozvod elektrické energie o stejném napětí, nebo transformaci napěťové hladiny na jinou 

hodnotu napětí [1]. V současné době se mnoho elektrických stanic VN (rozvodných zařízení) 

vyrábí i rekonstruuje, a to i díky vzniku nových menších elektráren (OZE) zařazených do 

distribuční soustavy. S tím úzce souvisí i rozšíření distribučních sítí. Z hlediska zabezpečení 

spolehlivosti dodávky elektrické energie je systém chránění důležitou součástí elektrizační 

soustavy. Časté nebo dlouhodobé výpadky elektrické energie způsobují vážné narušení normální 

rutiny moderní společnosti, která vyžaduje stále větší spolehlivost a bezpečnost dodávek elektrické 

energie. Velké množství elektrických prvků a zařízení v ES jsou velmi drahé a představují velké 

investice. Aby byla návratnost těchto zařízení co největší, musí být prvek co nejvíce využíván 

v rámci příslušných omezení bezpečnosti a spolehlivosti dodávek. Co je ale zásadnější, že zařízení 

nebo soustava musí vždy fungovat bezpečně. Nezáleží na tom, jak dobře je prvek či soustava 

navržena, poruchy se vždy můžou vyskytnout. Poruchy mohou představovat riziko ekonomické 

ztráty, nebo v horším případě újmy na životě. Poskytnutí dostatečné ochrany pro detekci poruchy 

a odpojení chráněného prvku, je nedílnou součástí návrhu systému chránění. 

Funkcí ochrany je pomocí vstupních informací rozhodnout na základě nastavených parametrů, 

zda na chráněném prvku nedošlo k poruše. Pokud by se jednalo o poruchu, ochrana posílá signál 

na vypnutí chráněného prvku anebo signalizuje poruchový stav obsluze. V minulosti byly 

používané elektromechanické a elektronické ochrany. Dnes se výhradně používají digitální 

ochrany, jenž na rozdíl od elektromechanických či elektronických ochran se skládají ze dvou částí 

– technické a programové. Druh programového vybavení v ochraně neurčuje pouze její 

charakteristiku, ale hlavně její algoritmus a funkci – nadproudová, diferenciální, přepěťová ochrana 

atd. [2].  

Pokud se podíváme na členění ES z pohledu chránění jednotlivých prvků, můžeme rozdělit 

chráněné objekty takto: vedení, přípojnice, generátory (synchronní), motory (asynchronní i 

synchronní), transformátory, synchronní kompenzátory, kondenzátorové baterie apod. [2]. Při 

poruše na jednom z těchto prvků ES je potřeba poruchu identifikovat a následně chráněný prvek 

odpojit od sítě. Velký vliv na správnou funkci ochrany má její parametrizace (nastavení ochranných 

funkcí). Pro správnou parametrizaci ochran je nutné provést analýzu poruchových stavů, které by 

mohly v chráněném prvku (vedení, transformátoru, motoru) vzniknout.  

Diplomová práce je zaměřena na nastavování ochranných funkcí v sítích VN.  Respektive se 

bude zabývat problematikou chránění reálné vysokonapěťové rozvodny. Návrh vnitřní rozvodny 

neboli distribučního rozváděče vysokého napětí je od firmy ABB. Teoretická část je zaměřena na 

popis rozvodny a instalovaných strojů a přístrojů (IED, PTP, PTN, výkonový vypínač, motory). 

Další fází teoretické části práce je popis ochranných funkcí, které v projektu rozvodny mají být 

použity, ale vzhledem k velikosti a náročnosti budou detailněji popsány a nastaveny jen vybrané z 

nich. V praktické části práce bude následovat výpočet potřebných parametrů daných ochranných 

funkcí a následně se provede jejich nastavení. V závěru práce se provede jejich odzkoušení s 

využitím sekundárního testeru a zhodnocení těchto výsledků. 
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2 POPIS ZADANÉ ROZVODNY 
Podrobné schéma zadané rozvodny vysokého napětí je uvedeno v příloze 1. Ve schématu jsou 

znázorněná jednotlivé vývodové a přívodní pole. Tento distribuční rozvaděč ZX2 má jmenovitou 

hodnotu napětí 40,5 kV. Provozní napětí rozvaděče je 34,5 kV. Rozvaděč bude umístěn do sítě o 

kmitočtu 60 Hz v Saúdské Arábii.  Přívod elektrické energie je proveden dvěma přívodními poli. 

Rozvodna je rozdělena do dvou částí, každou část (sekci) napájí vlastní přívodní pole. Tyto části 

jsou spojené tzv. spojkou (bus coupler), což zajišťuje lepší spolehlivost dodávky el. energie 

v případě výpadku jednoho přívodu. Toto zapojení se nazývá podélně dělený přípojnicový systém 

s vypínačem [4]. Ze schématu rozvodny bylo vybráno jedno vývodní pole, které bude předmětem 

popisu ochranných funkcí a samotným nastavení ochranných funkcí v tomto poli.  

2.1  Vývodové pole 

Schéma vývodového pole je zobrazeno na Obr. 2-1. Vývodové pole je napájeno z přípojnice 

přes rozvaděčové pole (Qi, QM1, PTP 1, PTP 2), kde z kabelového prostoru rozvaděče je veden 

kabel 1 k transformátoru 34,5/13,8 kV. Ze sekundárního vinutí transformátoru je veden kabel 2 

k dalšímu rozvaděčovému poli a odtud je napájen přes kabel 3 trojfázový asynchronní motor. 

V tomto vývodovém poli jsou pro chránění použity tři digitální ochrany. Situace je zobrazena na 

Obr. 2-1, kde pro chránění transformátoru (i vývodu na straně vyššího napětí) byla použita ochrana 

RET630 od firmy ABB. Pro chránění vývodu za transformátorem (na straně nižšího napětí 13,8 

kV) byla použita digitální ochrana REF615 a pro chránění motoru REM620. Více informací 

ohledně typů ochran je uvedeno v kapitole 3.1. Nulový bod transformátoru je uzemněn přes odpor. 

Tato síť se nazývá odporově uzemněná soustava. 

 

Obr. 2-1 Schéma vývodového pole 
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Ve vývodu se nachází dva výkonové vakuové vypínače typu VD4. První v rozvaděči 

s ochranou RET630 (umístěný v rozvaděči ZX2 40,5 kV) a druhý v rozvaděči s ochranami 

REF615, REM620 (umístěný v rozvaděči ZX2 17,5kV). Jmenovitý proud vypínačů VD4 je 1250 

A. Další parametry vypínačů jsou uvedeny v Tab. 2-1 a oba použité vypínače jsou z hlediska 

parametrů identické (kromě jmenovitého napětí). 

Tab. 2-1 Parametry vypínače QM1 a QM2 

Jmenovitý proud vypínače (Rated current) 𝐼nVD4 1250 [A] 

Jmenovitý souměrný zkratový vypínací proud 

(Rated short-circuit breaking current symmetrical) 

𝐼b 40 [kA] 

Doba vypnutí vypínače 𝑡VD4 ≤50 [ms] 

Dalším prvkem použitým ve vývodovém poli jsou přístrojové transformátory proudu. 

Přístrojové transformátory proudu označené jako PTP 1 a 3 jsou umístěny na každé fázi. Přístrojové 

transformátory proudu PTP 2 a 4 jsou průvlekové transformátory proudu. PTP 5 je umístěný mezi 

nulovým bodem transformátoru a zemí. Parametry přístrojových transformátorů proudu jsou 

uvedeny v Tab. 2-2. Přístrojový transformátor napětí je umístěný v jiném poli a ochrany obdrží 

informaci o napětí přes průběžky (vodičem mezi rozvaděči). 

Tab. 2-2 Parametry přístrojových transformátorů proudů 

Označení Jmenovitý 

převod 𝑝I 

Třída 

přesnosti 

Jmenovitý nadproudový 

činitel 𝑛ALFn 

Vnitřní odpor 

𝑅ct [Ω] 

Jmenovitá zátěž 

𝑆nptp [VA] 

PTP 1 400/1 5P 20 2,119 10 

PTP 2 a 4 50/1 10P 10 0,061 5 

PTP 3 300/1 5P 20 2 20 

PTP 5 250/1 5P 20 1,84 30 

Parametry transformátoru se jmenovitým výkonem 10 MVA jsou uvedeny v následující 

tabulce. Transformátor je zapojený do spojení Dyn 11 (trojúhelník/hvězda). Parametry 

transformátoru jsou uvedené v Tab. 2-3. 

Tab. 2-3 Parametry transformátoru  

Jmenovitý výkon 

𝑆ntr [MVA] 

Jmenovitý 

převod 𝑝tr 

Napětí nakrátko 

𝑢ktr [%] 

Ztráty naprázdno Δ𝑃0 

(Ztráty v železe) [W] 

Ztráty nakrátko Δ𝑃k 

(Ztráty ve vinutí) [W] 

10 34,5/13,8 5 12000 50000 

 

Chráněným objektem na konci vývodu je trojfázový asynchronní motor o jmenovitém výkonu 

𝑃mot= 6000 kW. Parametry asynchronního motoru jsou uvedeny v Tab. 2-4. 

Tab. 2-4 Parametry asynchronního motoru  

Jmenovitý 

výkon 𝑃nmot 

[kW] 

Jmenovité 

napětí 

𝑈nmot [V] 

Účiník 

cos φ 

[-] 

Jmenovitý 

proud 𝐼nmot 

[A] 

Záběrný proud 𝐼rozb 

[A] 

Časová konstanta oteplení 

motoru τ při přetížení [s] 

(studený/teplý stav) 

6000 13200 0,87 312 6 ∙ 𝐼nmot 800/500 
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Informace o délkách kabelů (Cu) a elektrických parametrech je uvedena v následující tabulce. 

Tab. 2-5 Parametry kabelů 

Označení Jmenovitý 

průřez 𝑆nkab 

[mm2] 

Délka 

kabelu 𝑙kab 

[km] 

Činný odpor kabelu 

𝑅kab [Ω ∙ km−1] 

Indukční reaktance  

kabelu 𝑋kab [Ω ∙ km−1] 

Proudová 

zatížitelnost 𝐼z_kab 

[A] 

Kabel 1 3x 95 0,041 0,1979 0,1230 282 

Kabel 2 3x 240 0,080 0,0783 0,1 496 

Kabel 3 3x 240 0,420 0,0783 0,1 496 

 

Část připojené sítě anebo nadřazená soustava se nahrazuje jedním zdrojem. Tento zdroj se 

nazývá síťový napáječ. V našem případě je to část nadřazené sítě, která napájí rozvodnu 

se jmenovitou hodnotou napětí 34,5 kV. Sítový napáječ je charakterizován počátečním rázovým 

zkratovým proudem 𝐼kQ
′′ , nebo počátečním rázovým zdánlivým výkonem 𝑆kQ

′′ . V následující tabulce 

jsou uvedeny minimální a maximální zkratové proudy. 

Tab. 2-6 Parametry síťového napáječe 

Minimální počáteční rázový zkratový 

proud 𝐼kQmin
′′  [kA] 

Maximální počáteční rázový zkratový 

proud 𝐼kQmax
′′  [kA] 

11,56 17.58 

 

Nulový bod transformátoru u vybraného vývodu je uzemněný přes malý činný odpor 𝑅nn =

40 Ω. Jmenovitý proud uzlového odporu je 𝐼Rnn = 200 A. Přívod v rozvodně je napájen 

z transformátoru s převodem 132kV/34,5 kV má uzemněný nulový bod transformátoru taky přes 

činný odpor 𝑅nn34,5kV = 50 Ω a jmenovitý proud tohoto uzlového odporu je 𝐼Rnn34,5kV = 400 A. 

Odpory v nulových bodech transformátorů jsou zobrazeny na Obr. 4-1. 

2.2 Elektrické údaje rozváděče 

Jak už bylo zmíněno výše jmenovité napětí rozvaděče je 40,5 kV. Důležitým parametrem je, 

že rozvaděč bude umístěn do sítě o kmitočtu 60 Hz. V následující tabulce je souhrn všech 

elektrických parametrů: 

Tab. 2-7 Technické údaje rozvaděče 

Jmenovité napětí  𝑈n 40,5 [kV] 

Provozovací napětí 𝑈s 34,5 [kV] 

Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulzu 𝑈p 200 [kV] 

Jmenovité krátkodobé výdržné napětí 𝑈d 80 [kV] 

Jmenovitý kmitočet 𝑓r 60 [Hz] 

Jmenovitý proud rozvaděče 𝐼Nroz 2400 [A] 

Jmenovitý krátkodobý proud 𝐼thn 40 [kA] 

Jmenovitý dynamický proud 𝐼pn 104 [kA] 
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3 TYPY OCHRANNÝCH FUNKCÍ V ROZVODNĚ VN 
Kapitola obsahuje základní rozdělení a popis ochranných funkcí. Pro chránění jednotlivých 

prvků zobrazených v Obr. 2-1 je uvažováno s použitím ochranných funkcí uvedených v Tab. 3-1. 

Tab. 3-1 Seznam ochranných funkcí v rozvodně VN 

Název ochranné funkce Označení dle 

Český název  Anglický název IEC 61850 ANSI 

Časově nezávislá nesměrová ochrana 

– mžiková 

Non-directional overcurrent 

protection – Instantaneous stage 

PHIPTOC 50 

Časově závislá nesměrová 

nadproudová ochrana 

Non-directional overcurrent 

protection – Low stage 

PHLPTOC 51 

Nesměrová zemní ochrana Non-directional earth-fault 

protection 

EFxPTOC 50N/51N 

Rozdílová zemní ochrana 

transformátoru 

Low impedance restricted earth-

fault protection 

LREFPNDF 87NL 

Rozdílová ochrana transformátoru  Transformer differential 

protection 

TR2PTDF 87T 

Tepelná ochrana Motor thermal overload 

protection  

MPTTR 49M 

Ochrana neukončené sekvence, 

ochrana rozběhu 

Motor startup supervision STTPMSU 48, 66 

Ochrana při proudové nesymetrii Motor phase unbalance MNSPTOC 46 

Podpěťová ochrana Motor undervoltage protection PHPTUV 27 

 

V Tab. 3-1 je uvedeno označení dle ANSI kódu, které se řídí podle normy [4] ANSI/IEEE 

C37.2-2008. V této normě každé číslo představuje ochrannou funkci. U těchto číselných označení 

se může vyskytovat písmeno popisující zapojení PTP s ochranou. Například písmeno N se používá 

u ochranných funkcí pro neúčinně uzemněné sítě. Toto zapojení se jmenuje tzv. Holmgreenovo 

zapojení a používá se pro měření netočivé složky proudu. Písmeno G značí, že ochrana je přímo 

připojena na sekundární stranu PTP nebo PTN [6]. 

Mimo uvedené značení (N a G) se používá značení písmenem, které označuje aplikaci použití 

ochranné funkce. 

 87G – Diferenciální ochrana generátoru (Differential protection for generator) 

 87T – Diferenciální ochrana transformátoru (Differential protection for transformer) 

 49M – Ochrana proti tepelnému přetížení motoru (Motor thermal overload protection) 

 51S – Nadproudová ochrana pro stator  

Vytvořeno na základě [6]. 
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3.1 Typ digitálních ochran v rozvodně VN 

Systém chránění je v rozvodně 34,5 kV tvořen ochranami ABB z produktové skupiny Relion® 

REF615, REM620 a RET630. Tyto ochrany v sobě spojují soubor funkcí potřebných pro chránění, 

řízení, ovládání, měření a monitorování chráněných objektů. Ochrany jsou použitelné pro rozvodny 

nízkého napětí, vysokého a velmi vysokého napětí. 

Třetí písmeno v názvu ochrany označuje, pro jakou aplikaci je ochranu možno použít (REF – 

Field – pole, REM – Motor atd.). Ochrana REF615 je dle [7] navržena jako nadproudová ochrana 

a zemní ochrana pro venkovní vedení a kabelové vedení. Další ochranou je REM620, jenž se 

používá k chránění středně velkých a velkých asynchronních motorů a synchronních motorů [8]. 

Ochrana RET630 se primárně používá jako hlavní ochrana pro dvouvinuťové výkonové 

transformátory [9].  

 

 

Obr. 3-1 Zleva ochrana REF615, REM620, RET630 [9, 10, 11] 

Ochrany REF615 a REM 620 podporují komunikaci dle IEC61850, DNP 3.0, IEC103, 

Modbus [8]. Ochrana RET630 pouze IEC61850 a DNP 3.0 [9]. 

Pro vytvoření kompletní konfigurace ochran ABB slouží software PCM600 (Protection and 

Control IED Manager). V tomto softwaru nastavujeme parametry ochranných funkcí, a to 

v Parameter Settings. Dále v grafickém prostředí Application Configuration se pomocí bloků FBD 

(Function Block Diagram) a dalších logických funkci OR, AND, NOT programuje logika pro 

funkce měřící a ochranné. Pomocí vstupních a výstupních binárních signálů, které se zapojují do 

funkčních bloků v Application Configuration můžeme programovat chování ochranných funkcí. 

Například blokování nadproudové ochrany v přívodním poli při vzniku poruchy ve vývodním poli 

za výkonovým vypínačem (logická ochrana přípojnic). Pokud by nebyl zapojen v Application 

Configuration blokující signál pro ochranu v přívodním poli, pak by ochrana mohla zapůsobit 

v tomto poli a vypnula by tak přívod elektrické energie do rozvodny.  

3.2 Časově nezávislá ochrana – mžiková (PHIPTOC) 

Používá se pro chránění generátorů, motorů, vedení, výkonových transformátorů a jako 

ochrana záložní. Funkcí ochrany je vypnout poruchu v co nejkratším časovém intervalu. Mžiková 

nadproudová ochrana se používá pro vypínaní vysokých nadproudů. Mžiková ochrana se často 

používá s kombinací časově závislou nadproudovou ochranou [11]. 



  Typy ochranných funkcí v rozvodně VN 

 

 

24 

3.2.1 Princip časově nezávislé ochrany - mžikové (PHIPTOC) 

Ochranná funkce kontroluje nastavený poměrný proud v ochraně Start value. Při vzniku 

poruchy na chráněném objektu se zvětší proud protékající ochranou. Pokud tento proud překročí 

nastavenou hodnotu rozběhového proudu (Start value), pak ochrana vyšle signál pro vypnutí 

výkonového vypínače.  

V ochranné funkci tedy nastavujeme poměrný rozběhový proud Start value, časové zpoždění 

Operate delay time a počet poškozených fází (na kolika fázích musí dojít k přesahu nastavené 

hodnoty proudů, aby ochrana zareagovala).  

Pro nejrychlejší působení mžikové ochrany je časové zpoždění Operate delay time nastaveno 

na 0 ms. Vypínací čas od identifikování poruchy a následném vypnutí výkonovým vypínačem je 

dán zpožděním ochranné funkce (max. 14 ms u 10∙ 𝐼n) a vypínacím časem vypínače. V dnešní době 

je vypínací čas VN vypínače do 70 ms. Vypínač VD4 použitý ve vývodovém poli Obr. 2-1 má 

vypínací čas menší než 50 ms [11]. V následující tabulce jsou uvedeny možnosti nastavení mžikové 

ochranné funkce PHIPTOC.  

Tab. 3-2 Možnosti nastavení mžikové ochrany PHIPTOC [11] 

Nastavená poměrná hodnota 

rozběhového proudu Start value 

[-] 

Časové zpoždění 

Operate delay time 

[s] 

Počet poškozených fází 

Num of start phases 

Nominální hodnota 

Base value Sel phase [-] 

0,1 – 40 ×𝐼n 0.02 - 200 1 ze 3, 2 ze 3, 3 ze 3 - 

 

Do nastavení nominální hodnoty Base value Sel phase se v našem případě nastavuje jmenovitá 

fázová hodnota proudu [11]. Výpočet rozběhového proudu časově nezávislých a mžikových ochran 

se dělí dle aplikace ochranné funkce. 

3.2.2 Výpočet rozběhového proudu pro mžikovou ochranu 

a) Pro elektrické vedení a el. stroje (transformátory) 

 Sekundární rozběhový proud se vypočte dle [2] 

 𝐼2r ≥
𝑘b

𝑝I
∙ 𝐼kmin

′′    (; -, -, A), (3.1) 

kde 𝑘b je koeficient bezpečnosti, který se volí dle [2] 1,4 až 1,5 pro vedení; 1,5 až 1,6 pro 

transformátor a pro ochrany necitlivé na stejnosměrnou složku zkratového proudu 𝑘b = 1,2, 𝑝I je 

jmenovitý převod PTP a 𝐼kmin
′′  je minimální počáteční rázový proud [10]. 

b) Pro asynchronní motory 

Při použití mžikové ochrany pro chránění asynchronního motoru se rozběhový proud vypočte 

dle [2, 12] 

 𝐼2r ≥
𝑘b

𝑝I
∙ 𝐼rozb   (; -, -, A) (3.2) 
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 𝐼rozb = 𝑖rozb ∙ 𝐼N   (; -, A), 
(3.3) 

kde 𝐼rozb je skutečný vypočtený záběrný (rozběhový) proud motoru, 𝑖rozb je poměrná hodnota 

rozběhového (záběrného) proudu motoru, 𝐼𝑁 je jmenovitý proud motoru. 

3.2.3 Výpočet rozběhového proudu pro časově nezávislé ochrany 

Tento výpočet se používá pro zjištění hodnoty rozběhového proudu při chránění proti zkratům. 

Uvažuje se zde jediný zkratový příspěvek z nadřazené soustavy. Respektive vycházíme z jeho 

třífázové minimální hodnoty zkratového proudu 𝐼kmin(3f)
′′ . Jelikož se třífázové zkraty v soustavě 

vyskytují málo, je dle [12] doporučené přepočítat hodnotu třífázového minimálního proudu na 

hodnotu dvoufázovou. 

 𝐼kmin(2f)
′′ =

√3

2
∙ 𝐼kmin(3f)

′′ ≈ 0,86 ∙ 𝐼kmin(3f)
′′    (; -, A) (3.4) 

Následný výpočet rozběhového proudu 𝐼2𝑟 bude: 

 𝐼2r ≤
𝐼kmin(2f)

′′

𝑘c∙𝑝I
   (; A, -, -), (3.5) 

kde 𝐼kmin(2𝑓)
′′  je minimální počáteční rázový zkratový proud při dvojfázovém zkratu na konci 

vedení a 𝑘𝑐 je koeficient citlivosti (pro digitální ochrany 𝑘𝑐 ≥ 1,3) [12]. Následně výpočet musí 

splňovat dvě následující podmínky.  

 Běžné provozní přetížení nesmí zasahovat do nastavení rozběhového proudu pro 

nastavení zkratové ochrany dle vztahu (3.6).  

 𝐼2r ≥
𝑘b∙𝐼z

𝑘p∙𝑝I
   (; -, A, -, -), (3.6) 

kde 𝐼z je největší dovolený proud při přetížení, 𝑘p je přídržný poměr ochrany, ostatní veličiny 

𝑘b, 𝑝I jsou stejné jak ve vztahu (3.1). Přídržný poměr se používá u elektromechanických ochran a 

jeho hodnota je dle výrobce 0,94-0,98 [2]. Tento vztah lze použít taky při návrhu časově nezávislé 

ochrany pro chránění proti přetížení (pro venkovní vedení a kabely) [2]. 

 Nastavení zkratové ochrany dle vztahu (3.5) musí být vyšší než rozběhový proud 

motorů 

 𝐼2r ≥
𝑘b∙𝐼rozb

𝑘p∙𝑝I
   (; -, A, -, -), (3.7) 

kde 𝐼rozb je skutečný vypočtený záběrný (rozběhový) proud, který se vypočte dle vztahu (3.3) 

[12]. 

3.2.4 Časová a proudová selektivita nadproudových nezávislých ochran 

Radiální síť je nejjednodušším typem sítě z hlediska chránění. V těchto sítích se nejvíce 

používá časově nezávislá ochrana. Při návrhu chránění se postupuje od nejvzdálenějšího úseku 
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vedení směrem ke zdroji. Dále se zaměřujeme na odstupňování rozběhových proudů a časovým 

odstupňováním ochran v úseku. Selektivitu rozběhových proudů dosáhneme tak, že vypočteme 

zkratové proudy v různých úsecích a z těchto proudů vypočteme rozběhového proudy pro ochrany 

[2]. Následně je odstupňujeme tak, aby splňovali následující vztah 

 𝐼2r(n−1) = (1,1 ÷ 1,3) ∙
𝐼2rn

𝑘v
   (; -, A, -), (3.8) 

kde  𝐼2r(n−1) je nastavení rozběhového proudu předcházejícího vedení (ochrany), 𝑘v je 

koeficient větvení proudů (pokud sít neobsahuje další zdroj, pak 𝑘v = 1). Dále se zabýváme 

časovým odstupňováním od posledního úseku vedení ke zdroji, kde se směrem ke zdroji prodlužuje 

časové působení ochrany o zpoždění ∆𝑡(𝑛) [2] 

 𝑡(n−1) = 𝑡n + ∆𝑡(n)   (ms; ms, ms), 
(3.9) 

kde  𝑡(n−1) je vypínací čas následující ochrany, 𝑡n je vypínací čas předchozí ochrany, ∆𝑡(n) je 

časové zpoždění, které zahrnuje čas vypnutí výkonového vypínače, kladnou a zápornou chybu 

časového členu ochrany, časovou rezervu [2]. 

3.3 Časově závislá nadproudová ochrana (PHLPTOC) 

Nadproudová časově závislá ochrana působí na proudové přetížení či zkraty. Používá se pro 

chránění elektrických strojů, vedení a jako ochrana záložní. Ochrana kontroluje měřený proud 

protékající chráněným objektem. Při překročení nastavené poměrné hodnoty Start value ochrana 

srovná velikost proudu se zvolenou časovou charakteristikou Operating curve type a určí podle ní 

vypínací čas. To znamená, že vypínací čas je závislý na velikosti procházejícího proudu chráněným 

objektem. Při přetížení ochrana posílá signál pro vypnutí za delší čas t než u zkratů, kde dosahujeme 

rychlých vypínacích časů. K dispozici jsou v ochraně PHLPTOC normalizované křivky dle [13] 

uvedené v Tab. 3-4. Pokud chceme zjistit vypínací čas v určité charakteristice, použijeme konstanty 

z Tab. 3-4 a dosadíme do vztahu (3.10) [13]. 

 𝑡 = (
𝐴

(
𝐼

𝐼>
)

𝐶
−1

+ 𝐵) ∙ 𝑘   (s; -, A, A, -, -, s), (3.10) 

kde k je násobící časový faktor Time multiplier daný vybranou charakteristikou (od 0,05 do 15 

s), A, B a C jsou koeficienty pro typy časově závislých charakteristik (ANSI a IEC IDMT 

charakteristiky) dle Tab. 3-4, I je měřená hodnota poruchového proudu, 𝐼 > je nastavená hodnota 

rozběhového proudu Start value. 

V časově závislé nadproudové ochraně je tedy nutné nastavit hodnotu rozběhového proudu 

Start value. Dále časový faktor Time multiplier určující vybranou křivku v daném typu 

charakteristik Operating curve type. Dalšími parametry pro nastavení je časové zpoždění Operate 

delay time a minimální vypínací čas Minimum operate time (pouze pro IDMT charakteristiky). 

Minimální vypínací čas je dle manuálu [13] doporučeno nastavovat obezřetně z toho důvodu, že 

při nastavení delšího času můžeme zvýšit délku trvání poruchy (nadproudu) a ohrožujeme tak 

chráněný prvek. Nastavení minimálního vypínacího času v IDMT charakteristice na hodnotu 
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Minimal operate time = 1 s je zobrazeno v příloze 2. Možnost nastavení ochranné funkce je 

zobrazeno v následující tabulce. 

Tab. 3-3 Možnosti nastavení časově závislé ochrany PHLPTOC [13] 

Nastavená poměrná 

hodnota rozběhového 

proudu Start value [-] 

Časové zpoždění 

Operate delay 

time [s] 

Počet poškozených 

fází Num of start 

phases 

Časový faktor 

Time multiplier 

Minimální vypínací 

čas Minimum operate 

time [s] 

0,05 – 5 ×𝐼n 0.04 - 200 1 ze 3, 2 ze 3, 3 ze 3 0,05 - 15 0,04 - 60 

 

Tab. 3-4 Koeficienty A, B a C pro typ časově závislé charakteristiky [13] 

Číslo Typ závislé charakteristiky Operating curve type A [-] B [-] C [-] 

1 ANSI Extremely Inverse 28,2 0,1217 2 

2 ANSI Very Inverse 19,61 0,491 2 

3 ANSI Normal Inverse 0,0086 0,0185 0,02 

4 ANSI Moderately Inverse 0,0515 0,1140 0,02 

6 Long Time Extremely Inverse 64,07 0,250 2 

7 Long Time Very Inverse 28,55 0,712 2 

8 Long Time Inverse 0,086 0,185 0,02 

9 IEC Normal Inverse 0,14 0 0,02 

10 IEC Very Inverse 13,5 0 1 

11 IEC Inverse 0,14 0 0,02 

12 IEC Extremely Inverse 80 0 2 

13 IEC Short Time Inverse 0,05 0 0,04 

14 IEC Long Time Inverse 120 0 1 

3.4 Nesměrová zemní ochrana (EFLPTOC, EFHPTOC) 

Detekce zemních spojení lze v sítích VN rozdělit do dvou skupin. První skupina je detekce 

zemní poruchy v celé síti bez rozpoznání místa poruchy. Do druhé skupiny patří zjišťování vzniku 

zemního spojení a detekce postiženého vývodu. K těmto dvěma skupinám se používají různé druhy 

ochranných funkcí, které jsou určeny pro konkrétní případ. V mnoha případech se u sítí, které 

mohou být provozovány se zemním spojením, používá pouze signalizace poruchy [12]. Zemní 

nesměrová ochrana se používá pro detekci zemních poruch. 

Ochranná funkce použitá pro chránění zadané VN rozvodny je označena dle IEC 61850 

EFxPTOC. Pokud je v názvu nesměrové zemní ochrany místo písmene x písmeno L jedná se o 

ochranu s menším rozsahem nastavení rozběhové hodnoty a názvem Low stage (nižší úroveň). 

Druhá ochranná funkce s označením EFHPTOC je ochrana s větším rozsahem nastavení a názvem 

High stage (vyšší úroveň), to lze vidět v Tab. 3-5. V IED (ochraně) se jeví jako dvě ochranné 

funkce s totožným principem. 

 Princip je založen na měření netočivé složky proudu 𝐼0̅. Pokud měřený proud 𝐼0̅ přesáhne 

nastavenou poměrnou rozběhovou hodnotu proudu v ochraně Start value, pak ochrana posílá signál 

pro vypnutí nebo pro signalizaci zemní poruchy. Zemní nesměrovou ochranu lze dle manuálu [13] 
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použít jako časově nezávislou, nebo časově závislou. Při nastavení časově závislé nesměrové zemní 

ochrany vycházíme z již uvedených časově závislých charakteristik v Tab. 3-4. Charakteristiky 

jsou uvedeny v manuálu [13]. 

V ochranné funkci tedy nastavujeme poměrnou rozběhovou hodnotu Start value netočivého 

proudu, dále časové zpoždění Operate delay time. Při nastavení časově nezávislé ochrany 

nastavíme u výběru typu charakteristik Operate curve time možnost IEC Def. Time [13]. Ostatní 

nastavení je popsáno v předchozí kapitole 3.3. Souhrn parametrů pro nastavení nesměrové 

ochranné funkce EFxPTOC je uvedena v následující Tab. 3-5. 

Tab. 3-5 Možnosti nastavení nesměrových zemních ochran EFxPTOC [13] 

Typ Nastavená poměrná hodnota 

rozběhového proudu Start value 

[-] 

Časové 

zpoždění [s] 

Časový faktor 

(Time multiplier) 

Minimální vypínací čas 

(Minimum operate time) 

[s] 

EFLPTOC 0,01 – 5 ×𝐼n 0.04 - 200 0,05 - 15 0,04 - 60 

EFHPTOC 0,1 – 40 ×𝐼n 0.02 - 200 0,05 - 15 0,02 - 60 

3.4.1 Výpočet nastavení pro soustavu nepřímo uzemněnou pomocí odporu 

Tato soustava se používá u kabelových a venkovního vedení. Výpočet rozběhového proudu a 

nastavení ochrany musí dle [13] splňovat tuto podmínku 

 𝐼2r ≤
𝐼pmin

𝑘c∙𝑝I
   (; A, -, -), (3.11) 

kde 𝐼pmin je minimální poruchový proud v soustavě nepřímo uzemněné pomocí rezistoru, 

který se vypočte z fázového napětí v soustavě a připojeného odporu vedení a odporníku. Ostatní 

veličiny jsou stejné jako ve vztahu (3.5). Aby nedocházelo k falešnému působení při poruše na 

jiném vedení, musí splňovat další podmínku 

 𝐼2r ≥
𝑘𝑏∙𝐼cved

𝑝I
   (; -, A, -), (3.12) 

kde 𝐼cved je kapacitní proud vlastního vedení a ostatní veličiny jsou stejné jak ve vztahu (3.6) 

[12]. 

3.5 Rozdílová zemní ochrana transformátoru (LREFPNDF) 

Zemní rozdílová ochrana (ANSI: 87NL) se používá pro chránění vinutí transformátorů při 

zemních poruchách. Používá se pro transformátory se zapojením vinutí do hvězdy. Ochranná 

funkce patří do skupiny proudových rozdílových ochran. Obecně jednou z nejdůležitějších ochran 

transformátoru je rozdílová ochrana (ANSI: 87T). Tato ochrana chrání velkou část úseku vinutí 

v případě zemních poruch v síti účinně uzemněné. Zemní rozdílová ochrana poskytuje velkou 

senzitivitu pro detekci zemní poruchy oproti rozdílové ochraně transformátoru. Ochranná funkce 

se používá v sítích účinně uzemněných a neúčinně uzemněných přes odpor. Používá se jako záložní 

ochrana k rozdílové ochraně a nadproudových ochran [13]. 
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3.5.1 Princip zemní ochrany 

Zemní ochrana dle IEC 61850 LREFPNDF měří pomocí Holmgreenova zapojení PTP netočivou 

složku proudu 3𝐼0̅ a proud procházející nulovým vodičem pomocí jednoho PTP zapojeného mezi 

nulový bod transformátoru a zem. Princip je založen na porovnávání velikostí a fázového posuvu 

netočivé složky proudu 3𝐼0̅ s proudem protékajícím přes nulový bod transformátoru 𝐼N̅0 

 𝐼dif = (|∑ 3𝐼0̅ − 𝐼N̅0| ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑)   (; A, A, -), 
(3.13) 

kde 𝐼dif je rozdílový zemní proud, 𝐼0̅ je fázor netočivé složky proudu z transformátoru, 𝐼N̅0 je 

fázor proudu tekoucím nulovým bodem transformátoru a zemí, 𝜑 je fázový posuv mezi proudem 

𝐼0̅ a 𝐼N̅. Během zemní poruchy na vinutí transformátoru (chráněné oblasti) je fázový posuv mezi 

proudem 𝐼0̅ a 𝐼N̅0 180° (𝑐𝑜𝑠𝜑 = 1). Pokud fázový posuv 𝜑 je menší jak 90°, pak zemní porucha se 

nenachází v chráněné oblasti a ochrana nezareaguje. Z tohoto důvodu je v rovnici (3.13) použit 

𝑐𝑜𝑠𝜑, který zajištuje detekci zemní poruchy v chráněné oblasti (vinutí). Pokud je úhel menší jak 

90°, pak v logice ochrany je zajištěna blokace výstupu pro působení ochrany [13]. 

 

Obr. 3-2 Fázorový diagram proudů 3𝐼0̅ a 𝐼�̅�0 při poruše – a) v chráněné oblasti, b) mimo 

chráněnou oblast [13] 

Provozní proud (stabilizační) se vypočítá jako střední hodnota fázových proudů protékajícím 

chráněným vinutím transformátoru 

 𝐼stab =
|𝐼L̅1|+|𝐼L̅2|+|𝐼L̅3|

3
   (; A, A, A), (3.14) 

kde 𝐼stab je stabilizační proud, 𝐼L̅1, 𝐼L̅2, 𝐼L̅3 jsou fázory proudu v daných fází [13]. 

Charakteristika zemní ochrany 

Charakteristika rozdílové zemní ochrany je funkcí diferenciálního proudu a provozního 

proudu. Udává se v poměrných jednotkách, kde zmíněné proudy jsou vztažené k jmenovité 

hodnotě proudu 𝐼n chráněného vinutí (transformátoru). V charakteristice se nastavuje pouze 

poměrná hodnota diferenciálního proudu, která je do jmenovité hodnoty proudu (1∙
𝐼stab

𝐼n
) 
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konstantní. Hodnotu lze zvolit v rozmezí 5–50 % 
𝐼dif

𝐼n
 (na Obr. 3-3 v rozmezí 0,05–0,5 

𝐼dif

𝐼n
 ) a lze tak 

měnit citlivost ochrany [13]. 

 

Obr. 3-3 Charakteristika zemní rozdílové ochrany [13] 

V ochranné funkci se tedy nastavuje rozběhová hodnota Operate value, která reprezentuje 

minimální podíl diferenciálního proudu se jmenovitou hodnotou proudu. Dále je v ochranné funkci 

možnost nastavit blokaci působení zemní rozdílové ochrany při výskytu druhé harmonické 

netočivé složky proudu 𝐼0_2H. Ta se může vyskytnout dle [13] při přesycení transformátoru, což 

může nastat z důvodu několikanásobného zapnutí. Nastavuje se v procentuální hodnotě zlomku 
𝐼0_2H

𝐼0
 v rozmezí uvedeném v následující tabulce. Pro správnou funkci je důležité i správné zapojení 

PTP, které nastavujeme v CT connection type. Možnosti zapojení jsou uvedeny v manuálu [13]. 

Ostatní parametry již byly zmíněné v předchozích kapitolách. 

Tab. 3-6 Možnosti nastavení zemní rozdílové ochrany LREFPNDF [13] 

Minimální poměr 

diferenciálního proudu 

se jmenovitým Operate 

value [%] 

Poměr způsobující blokaci 

působení při výskytu druhé 

harmonické net. složky 

proudu Start value 2.H [%] 

Zapojení 

PTP CT 

connection 

type 

Minimální 

vypínací čas 

(Minimum 

operate time) [s] 

Základní 

fázová hodnota 

[-] (Base value 

Sel phase) 

5 – 50  10 – 50  Type 1,2 0,04 - 300 - 

 

3.6 Rozdílová ochrana transformátoru (TR2PTDF) 

Všeobecně se rozdílová ochrana používá pro chránění transformátorů, generátorů, motorů, 

přípojnic a krátkých vedení. Ochrana dle ANSI 87T slouží pro chránění dvouvinuťových, 

třívinuťových transformátorů a je možné jí použít i pro chránění bloku generátor + transformátor 

[13].  
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Obr. 3-4 Principiální schéma funkce rozdílové ochrany 

Princip je založen na součtu proudu vstupujícího do chráněného objektu s proudem 

vystupujícím z chráněného objektu. Pokud se v chráněné oblasti nevyskytuje porucha, součet 

těchto dvou proudů je nulový. Při nenulovém součtu proudů se v chráněné oblasti vyskytuje 

porucha a ochrana vybaví [4]. Rozdílový proud 𝐼d se vypočte dle [13] 

 𝐼d = |𝐼w̅1 − 𝐼w̅2|   (; A, A), 
(3.15) 

kde 𝐼d je rozdílový proud, 𝐼w̅1 je fázor proudu měřený na primární straně transformátoru, 𝐼w̅2 

je fázor proudu měřený na sekundární straně transformátoru. 

Pro správnou činnost rozdílové ochrany je důležité získat přesnou hodnotu procházejícího 

proudu. Jelikož PTP nemůžou být stejné z důvodu umístění na primární straně a sekundární straně, 

tak nemají dokonale přizpůsobené převody. Taktéž mají rozdílný počet závitů a z toho důvodu 

jádra PTP nebudou stejné. To má za následek rozdílné chyby proudových transformátorů a 

v normálních provozních podmínkách, tak vznik malého rozdílového proudu [2]. 

Další problém nastává při použití transformátoru s možností přepínání odboček. Přepínání 

odboček na transformátoru se používá pro regulaci napětí na požadovanou hodnotu. Při přepínání 

odboček se mění převod transformátoru a PTP by tedy taky měl obsahovat přepínatelné vinutí. 

Náročnost a cena takovýchto přepínaní je příčinou, že se v praxi využívají proudové transformátory 

s pevným převodem, který je určený ze středu regulačního rozsahu transformátoru. Z toho důvodu 

se nastavuje pro transformátor s přepínačem odboček vyšší necitlivost v první oblasti rozdílové 

charakteristiky [2]. U této ochrany můžeme docílit správné funkce ochrany tak, že nastavíme 

přesné informace ohledně parametrů (zapojení, odbočky, jmenovité proudy) transformátoru do 

ochranné funkce TR2PTDF. 

Výše uvedené faktory způsobují rozdílový proud tekoucí při ustáleném stavu, který je úměrný 

proudu tekoucímu v primárním a sekundárním vinutí (stabilizační proud). Proto rozdílový proud 

musí překročit hodnotu, která vyplývá z použité charakteristiky Obr. 3-5. To se docílí nastavením 

vypínací rozdílové charakteristiky ve třech oblastech. Stabilizační proud se vypočte dle [13] 

 𝐼stab =
|𝐼w̅1+𝐼w̅2|

2
   (; A, A), (3.16) 

kde 𝐼stab je stabilizační proud rozdílové ochrany. Tento stabilizační proud 𝐼stab je v případě 

vnější poruchy a vyššího provozního zatížení větší a pro rozběh rozdílové ochrany je nutný větší 

diferenciální proud 𝐼d. To je zobrazeno v charakteristice rozdílové ochrany. Při vzniku vnitřní 
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poruchy v chráněné oblasti pak je 𝐼stab menší a zajištuje tak větší citlivost pro detekci vnitřních 

poruch [13]. 

3.6.1 Charakteristika rozdílové ochrany TR2PTDF 

Rozdílová ochrana může pracovat ve dvou úrovních. První z nich pracuje na principu 

mžikového vybavení a nazývá se Instantaneous high stage. Působení této mžikové úrovně je 

omezena pouze nastavenou hodnotou High operate value. Pokud diferenciální proud tuto hodnotu 

překročí, pak ochrana posílá signál pro vypnutí výkonové vypínače. Dle [13] je doporučeno 

používat tento režim pro vysoké nadproudy (vysoký diferenciální proud). Čas působení mžikové 

úrovně je 17 ms [13]. 

Druhá úroveň se nazývá Low biased stage. V tomto režimu je porovnáván diferenciální proud 

𝐼d a stabilizační proud 𝐼stab s nastavenou rozdílovou charakteristikou. Pokud průmět těchto dvou 

proudů leží v zakázané oblasti charakteristiky (Operate), pak ochrana posílá signál pro vypnutí 

výkonového vypínače. Rozdílová charakteristika je funkcí 𝐼d = 𝑓(𝐼stab), kdy jednotlivé proudy 

jsou vztažené k procentuální hodnotě jmenovitého proudu. Rozdílová operační charakteristika je 

zobrazena na Obr. 3-5. Čas působení této úrovně je 35 ms [13]. 

 

Obr. 3-5 Operační charakteristika rozdílové ochranné funkce TR2PTDF [13] 

Tvar charakteristiky by měl vždy respektovat chyby měření PTP, neadaptovatelnost převodu 

PTP a přepínání odboček transformátoru. Charakteristika se nastavuje ve třech oblastech dle [13]: 

 Oblast 1 (Section 1) – Diferenciální proud potřebný pro rozběh ochrany je v této oblasti 

konstantní. Nastavuje se zde minimální rozběhový diferenciální proud nazvaný Low 

operate value. Dle manuálu [13] by tato hodnota měla v sobě zahrnout proud 

naprázdno transformátoru a nepřesnosti měření PTP. V [4] je uvedeno, že u 

transformátoru se používá nastavení Low operate value okolo 0,2∙
𝐼d

𝐼n
 (v našem případě 

by to bylo 20∙ 𝐼d [%𝐼n]). Konec oblasti 1 je v 50 % 𝐼stab. 

 Oblast 2 (Section 2) – V této oblasti se nastavuje sklon křivky Slope section 2. Sklon 

křivky by měl charakterizovat, jak velkou změnu diferenciálního proudu je potřebné 
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pro vypnutí s porovnáním se změnou zatížení. Nastavená hodnota by se měla skládat 

z chyby měření PTP, chyby ochranné funkce a chyby vlivem změny odbočky na 

transformátoru (pokud transformátor využívá přepínání odboček). 

 Oblast 3 (Section 3) – V této oblasti se nastavuje pouze začátek třetí oblasti End section 

2. Sklon této křivky je přímo úměrný což znamená, že zvýšení diferenciálního proudu 

je úměrné zvýšení stabilizačního proudu (𝐼b3 = 𝐼d3 zobrazeno na Obr. 3-5). 

Vytvořeno na základě [13]. 

3.6.2 Nastavení rozdílové ochrany 

Proti zamezení falešného působení rozdílové ochrany se může využít blokace druhé a páté 

harmonické. 

Blokace druhé harmonické: 

Při zapnutí transformátoru či sousedního transformátoru vznikají zapínací rázy, které obsahují 

značnou druhou harmonickou. Kvůli tomu se používá blokace působení rozdílové ochrany při 

detekci druhé harmonické. Ochrana měří poměr 
𝐼d_2H

𝐼d_1H
 a při překročení nastavené procentuální 

hodnoty Start value 2.H se aktivuje blokace a ochrana nezapůsobí při detekci vnitřní poruchy. 

Blokace páté harmonické: 

Používá se proti falešným rozdílovým proudům, které může způsobit saturace transformátoru. 

Tento jev je spojený s materiálovými vlastnostmi transformátoru. Měří se poměr 
𝐼d_5H

𝐼d_1H
 a při 

překročení nastavené procentuální hodnoty Start value 5.H se aktivuje blokace působení ochranné 

funkce. 

Tab. 3-7 Možnosti nastavení rozdílové ochranné funkce TR2PTDF [13] 

High operate value 500 - 3000 [%] 

Minimální diferenciální proud Low operate value 5 - 50 [%] 

Sklon křivky v oblasti 2 Slope section 10 - 50 [%] 

Začátek oblasti 3 End section 2 100 - 500 [%] 

Start value 2.H 7 - 20 [%] 

Start value 5.H 10 - 50 [%] 

Zapojení primárního vinutí Winding 1 type Y, YN, D, Z, ZN [-] 

Zapojení sekundárního vinutí Winding 1 type Y, YN, D, Z, ZN [-] 

Hodinový úhel Clock number Clk Num 0,1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 [-] 

Zapojeni PTP CT connection type Type 1, 2 [-] 

Eliminace nulové složky Zro A elimination Not, Winding 1, Winding 2, 1 a 2 [-] 

Krok odbočky transformátoru Step of tap 0.6 - 9 [%] 

Umístění odboček na vinutí Tapped winding Not in use, Winding 1, Winding 2  

Max. možnost nastavení odbočky Max winding tap -36 - 36 [-] 

Min. možnost nastavení odbočky Max winding tap -36 - 36 [-] 

Jmenovitá pozice odbočky Tap nominal -36 - 36 [-] 
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V Tab. 3-7 můžeme vidět, že pro kompenzaci chyby způsobenou přepínáním odbočky na 

transformátoru je v ochranné funkci využíván algoritmus. Tento algoritmus používá nastavené 

parametry odboček chráněného transformátoru zobrazené v Tab. 3-7 [13]. 

Parametr Zro A elimination slouží k eliminaci nulové složky proudu u nastaveného vinutí. To 

závisí na zapojení transformátoru a jeho hodinového úhlu. Pokud použijeme tuto eliminaci nulové 

složky proudu např. na primárním vinutí (Winding 1), pak v každé fázi je od měřeného proudu na 

primárním vinutí odečtena nulová složka proudu. Zapojení a hodinový úhel, u kterých je nutné 

použít pro eliminaci nulové složky proudu je uveden v [13]. U transformátoru ve vývodu na Obr. 

2-1 tato eliminace nulové složky proudu bude použita pouze na straně nižšího napětí 

transformátoru. Nulový bod transformátoru je uzemněn přes odpor. Při zemní poruše na straně 

nižšího napětí vzniká netočivá složka proudu. Tento proud by mohl zapříčinit falešné působení. 

3.7 Tepelná ochrana (MPTTR) 

Tato ochrana má za úkol chránit motor před následky vysoké teploty během abnormálního 

provozu. Přehřívání motoru může být způsobeno přetížením motoru, pozastavením motoru, 

neúspěšným startem, omezenou ventilací, sníženými otáčkami, přepětím či podpětím, 

mechanickou závadou, nesymetrii napětí nebo přerušení jedné fáze. Tyto poruchy mají za následek 

tepelné přetížení motoru, které způsobuje předčasné stárnutí izolace a tím i snížení životnosti 

motoru. V nejhorším případě může díky přehřátí motoru dojít k vyhoření motoru [13]. 

3.7.1 Princip tepelné ochrany 

Oteplení motoru je počítáno z měřené střední absolutní hodnoty fázových proudů a zpětné 

složky proudu 𝐼2. Oteplení motoru (tepelná kapacita) je úměrné druhé mocnině proudového 

zatížení a lze ho vypočítat dle následujícího vztahu 

 𝜗A = [(
𝐼

𝑘t∙𝐼n
)

2

+ 𝐾2 ∙ (
𝐼2

𝑘t∙𝐼n
)

2

] ∙ (1 − 𝑒−
𝑡

𝜏) ∙ 100   (%; A, -, A, -, A, -, A, s, s, %), (3.17) 

kde 𝐼 je střední absolutní hodnota z měřených fázových proudů, 𝑘t je přetěžující konstanta 

Overload factor, 𝐼n je jmenovitý proud motoru (FLC), 𝐾2 je nastavená konstanta Negative Seq 

factor, 𝑡 je vypínací čas, 𝜏 je časová konstanta. Tento vztah využívá IED v případě, kdy hodnota 

jakéhokoliv fázového proudu překročí přetížení dané vztahem 𝑘𝑡 ∙ 𝐼n [13]. Používá se pro výpočet 

oteplení statorového a rotorového vinutí, které se může ohřívat rychleji než ostatní části motoru. 

Pokud hodnota fázového proudu je pod tímto limitem, využívá ochrana k výpočtu oteplení vztah 

(3.18) 

 𝜗B = [(
𝐼

𝑘t∙𝐼n
)

2

+ 𝐾2 ∙ (
𝐼2

𝑘t∙𝐼n
)

2

] ∙ (1 − 𝑒−
𝑡

𝜏) ∙ 𝑝   (%; A, -, A, -, A, -, A, s, s, %), (3.18) 

kde 𝑝 je tzv. Weighting factor a ostatní veličiny jsou stejné jak ve vztahu (3.17) [13]. U 

přetížení se používá vzorec (3.17), přitom vzorec (3.18) je počítán vnitřně a slouží k monitorování 

tepelných podmínek motoru (celého motoru). 

Kromě proudu ve výše uvedených vztazích má velký vliv na oteplení časová konstanta motoru 

𝜏. Pro přesnější výpočet oteplení využívá ochranná funkce tři různé nastavení časové konstanty, 

které jsou ve vzorcích (3.17) a (3.18) následně použity. Pokud je změřená hodnota fázového proudu 

nad 2,5∙ 𝐼n, pak je využívána časová konstanta Time constant start. Používá se u výpočtu oteplení 
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při startu motoru. V rozmezí měřeného proudu 0,12 až do 2,5∙ 𝐼n je použitá časová konstanta Time 

constant normal. Tato konstanta se využívá při výpočtu oteplení motoru za normálních provozních 

podmínek. Poslední časovou konstantou je Time constant stop, která je využívána, pokud měřený 

proud klesne pod 0,12 ∙ 𝐼n jmenovitého proudu. Využívá se u výpočtu oteplení při vypnutí motoru 

[13]. 

Tab. 3-8 Nastavení časových konstant pro tepelnou ochranu při různém fázovém proudu [13] 

Časová konstanta 𝜏 Nastavení časové konstanty [s] Rozsah měřeného fázového proudu 

Time constant start 80–4000 < 2,5 ∙ 𝐼n 

Time constant normal 80–4000 0,12 ∙ 𝐼n až do 2,5 ∙ 𝐼n 

Time constant stop 80–60000 > 0,12 ∙ 𝐼n 

3.7.2 Nastavení tepelné ochrany 

Zatížení při jmenovitém proudu je stanovené výrobcem většinou s okolní teplotou 40 °C. 

Nastavení musí splňovat i speciální podmínky, kdy okolní teplota je větší než 40 °C, anebo menší. 

Pokud motor pracuje při vyšší okolní teplotě, pak nastavení musí být patřičně upraveno, aby 

odpovídalo skutečnosti. Při vyšší okolní teplotě můžeme motor méně zatížit než jak u jmenovitého 

zatížení při 40 °C. Naopak u menší okolní teploty než 40 °C může být motor lehce přetěžován. 

Výpočet oteplení tedy dle [13] může využít úpravu možného zatížení FLC (Full load current) při 

různých okolních teplotách. V ochranné funkci tedy můžeme nastavit hodnotu Env temperature 

mode neboli režim ve kterém bude tepelná ochrana pracovat. Pokud zvolíme 

 FLC only – ochranná funkce využívá pouze nastavenou hodnotu okolní teploty od 

výrobce ochran (40 °C) a vnitřní algoritmus pro výpočet FLC se nepoužívá 

 Use RTD – vnitřní algoritmus (internal FLC) vypočítává hodnotu okolní teploty 

z termočlánku umístěných v okolí motoru 

 Set Amb Temp – vnitřní algoritmus využívá pro výpočet zatížení FLC nastavenou 

hodnotu okolní teploty v parametru Env temperature Set. 

Výpočet zatížení pro danou okolní teplotu s využitím vnitřního algoritmu (internal FLC) je 

uveden v tabulce č. 408 v literatuře [13]. 

Nastavení konstanty Weighting factor 𝒑: 

Tato konstanta určuje poměr mezi tepelným zvýšením křivky 𝜗𝐴 a 𝜗𝐵. Nastavuje se dle 

manuálu [13] 

 100 % - pro aplikaci s kabely, zajištuje velkou citlivost, která nedovoluje použití 

motoru v plné kapacitě 

 50 % - při tomto nastavení se jeví jmenovitá zátěž jako 45-50 % tepelné kapacity 

 40 % - pro aplikace, kde jsou povoleny 2 starty za tepla místo tři startů za studena.  

Literatura [13] uvádí, že nastavení konstanty 𝑝 významně pod 50 % může mít za následek 

povolení více startů za tepla, než by měl být povolen. To může mít za následek snížení životnosti 

motoru. 

Nastavení přetěžující konstanty Overload factor 𝒌𝒕: 

Dle manuálu [13] je doporučené nastavení této konstanty 𝑘𝑡 = 1,05. 
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Nastavení konstanty Negative sequence factor 𝑲𝟐: 

Důsledkem nesymetrického zatížení motoru, vzniká zpětná složka statorového proudu. Tento 

proud způsobuje přídavné teplo ve statoru a díky magnetickému poli zpětné složky statorového 

proudu vzniká v rotoru vířivými ztrátami nadbytečné teplo [2]. Tepelná ochrana musí zahrnout 

přídavné teplo vznikající v rotoru. Pro přesnější teplotní model se používá konstanta Negative Seq 

factor, která zahrnuje vznik tepla v rotoru způsobené nesymetrickým zatížením motoru [13]. 

Výpočet konstanty 𝐾2 se provede dle následujícího vztahu 

 𝐾2 =
𝑅R2

𝑅R1
   (; Ω, Ω), (3.19) 

kde 𝐾2 je konstanta Negative sequence factor, 𝑅R2 je zpětná složka odporu rotoru a 𝑅R1 je 

sousledná složka odporu rotoru. Pro odhad konstanty 𝐾2 se dle literatury [13] může použít vztah 

(3.20). 

 𝐾2 =
175

𝐼lr
2    (; A, A), (3.20) 

kde 𝐼lr je proud při zablokovaném rotoru (stejný jako rozběhový proud motoru 𝐼rozb). 

Tepelná ochrana obsahuje další funkci omezení restartu motoru při překročení nastavené 

hodnoty Restart thermal Val. Při zapnutí IED je oteplení (tepelná kapacita) definována hodnotou 

Initial thermal Val [13]. V následující tabulce je souhrn možností nastavení tepelné ochrany 

MPTTR. 

Tab. 3-9 Možnosti nastavení tepelné ochrany MPTTR [13] 

Režim výpočtu okolního oteplení Env temperature mode FLC Only, Use RTD, Set Amb Temp [-] 

Nastavení pro okolní teplotu Env temperature Set -20 - 70 [°C] 

Tepelná úroveň pro varování Alarm thermal value 50 - 100 [%] 

Tepelná úroveň pro blokaci restartu motoru Restart thermal Val 20 - 80 [%] 

Přetěžující konstanta 𝑘𝑡 Overload factor 1,0 - 1,2 [-] 

Konstanta p Weighting factor 20 - 100 [-] 

Konstanta 𝐾2 Negative Seq factor 0 - 10 [-] 

Tepelná úroveň při zapnutí IED Initial thermal Val 0 - 100 [%] 

 

Ochranná funkce sleduje oteplení motoru při měřeném proudu. Pokud motor dosáhne 100 % 

vypočtené tepelné kapacity, ochranná funkce vyšle signál pro vypnutí a výkonový vypínač motor 

odpojí od sítě [13]. 

3.8 Ochrana neukončené sekvence, ochrana rozběhu (STTPMSU) 

Tato ochrana v sobě zahrnuje dvě funkce. První z nich je kontrola oteplení při rozběhu motoru 

a chránění při zablokovaném rotoru. Druhá funkce chrání motor proti častým opakovaným startům. 

V následných odstavcích budou tyto funkce detailněji popsány. 
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3.8.1 Kontrola oteplení při rozběhu motoru 

Pro tuto funkci je důležitá detekce rozběhu motoru. Ta je zajištěna pomocí měření střední 

absolutní hodnoty fázových proudů, nebo sledováním stavu výkonového vypínače připojeného 

k motoru. Pro detekci startu motoru a neroztočení rotoru se používají čtyři režimy (módy). Ty se 

v ochraně nastavují parametrem Operation mode. Pokud je nastaven 

 „IIt“ režim – start je detekován z měření střední absolutní hodnoty fázových proudů 

 „IIt, CB“ režim – start je detekován z pozice výkonového vypínače (pouze pokud je 

v zapnutém stavu) a z měření střední absolutní hodnoty fázových proudů 

 „IIt & stall“ režim – pracuje na stejném principu jako „IIt“ režim, ale navíc kontroluje 

neroztočení rotoru, a to ze snímače otáček 

 „IIt & stall, CB“ režim – kombinuje všechny předešlé možnosti. 

Pro detekci rozběhu motoru slouží nastavená hodnota Start detection A. Při překročení této 

nastavené hodnoty ochrana indikuje rozběh motoru. To se využívá u režimu „IIt“ a „IIt & stall“, u 

dalších režimu je detekce startu ještě podmíněná stavem výkonového vypínače, který musí být 

v zapnutém stavu [13].  

Pro detekci probíhajícího startu se používá časová hodnota Str over delay time. Když proud 

klesne pod hodnotu 0,9 násobku nastavené hodnoty Start detection A a uplyne čas nastavený v Str 

over delay time ochrana detekuje konec startovací (rozběhové) periody.  

Při startu motoru je tepelně namáhán rotor, a to z důvodu vysokého rozběhového proudu 

(několikanásobek 𝐼n). Pokud dojde například k menšímu proudění vzduchu (omezené chlazení) u 

rotoru, pak je rotor přetěžován vyšší teplotou, než na kterou byl dimenzován. Nebo dojde k poklesu 

napětí a prodlouží se startovací doba motoru. To má za příčinu delší působení tepelného namáhání 

na rotor [13]. Z toho důvodu se vypočítává v IED tepelné namáhání, které reprezentuje teplo 

vzniklé během spouštění motoru 

 𝑊 = 𝑅s ∫ 𝑖rozb
2 (𝑡) 𝑑𝑡

𝑡

0
   (J; Ω, A, s), (3.21) 

kde 𝑅s je odpor statoru i rotoru, 𝑖rozb rozběhový proud motoru v poměrných jednotkách a 𝑡 je 

čas od začátku spouštění motoru. Tento vzorec je dle [13] normálně reprezentovaný integrálem 

𝐼2𝑡, který se běžně používá pro chránění před tepelným namáháním během startu motoru. Výhodou 

této ochranné funkce je spouštění motoru při sníženém napětí, kdy startovací proud je menší. 

Ochranná funkce pak povolí delší spouštěcí čas motoru. 

Ochranná funkce nepřetržitě vypočítává vzniklé teplo a porovnává ho se součinem druhé 

mocniny nastaveného rozběhového proudu Motor start-up A a nastavenou hodnotou doby rozběhu 

motoru Motor start-up time. Podmínka pro působení ochranné funkce je zobrazena v následujícím 

vztahu 

 𝐼měř
2 ∙ 𝑡měř ≥ 𝐼mot_startup

2 ∙ 𝑡mot_startup    (s; s), 
(3.22) 

kde 𝐼měř je měřený startovací (rozběhový) proud, 𝑡měř je měřená doba rozběhu, 𝐼mot_startup je 

nastavená hodnota rozběhového proudu Motor start-up A, 𝑡mot_startup je nastavená doba rozběhu 
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Motor start-up time. Pokud součin měřeného proudu a času překročí nastavené hodnoty, ochrana 

posílá vypínací signál na výkonový vypínač [13]. 

Při použití módu „IIt & stall“ nebo „IIt & stall, CB“ je navíc chránění proti zablokovaném 

rotoru, tj. v případě, kdy se rotor vůbec neroztočí a nezačne se chladit. V tomto případě je nutné 

motor vypnout mnohem dříve než po uplynutí normální doby rozběhu. K tomu slouží signál ze 

snímače otáček z hřídele motoru. Pokud při rozběhu rotor zůstane stát, pak ochrana po uběhnutí 

nastaveného času Lock rotor time posílá signál pro vypnutí motoru [13]. Dle literatury [13] je 

doporučeno tuto hodnotu času zvolit kratší než dobu rozběhu Motor start-up time. 

3.8.2 Ochrana proti opakovaným startům 

Tato funkce chrání motor proti nadměrnému počtu startů motoru. Výrobce většinou dle [12] 

definuje počet povolených startů za hodinu. Tato funkce sčítá jednotlivé doby rozběhů a srovnává 

je s nastavenou hodnotou Cumulative time Lim. Pokud doba rozběhů přesáhne tuto časovou 

hodnotu, pak ochrana blokuje další start motoru. Tuto hodnotu vypočteme dle následujícího vztahu 

 ∑ 𝑡𝐶𝑡𝐿 = (𝑛 − 1) ∙ trozb + 𝑡z   (s; -, s, s), 
(3.23) 

kde 𝑡𝐶𝑡𝐿 je hodnota Cumulative time Lim, 𝑛 je maximální počet povolených startů motoru, 

𝑡rozb je doba rozběhu motoru, 𝑡z je časová záloha (10–20 % 𝑡𝑟𝑜𝑧𝑏).  

Čítač, který počítá součet jednotlivých dob rozběhu, je po rozběhu motoru snižován hodnotou 

Counter Red rate. Pokud motor překročí nastavenou hodnotu počtů startů, je další start blokován. 

Ochrana odečítá nastavenou rychlostí Counter Red rate [s/h] z počítadla startovací doby. Při 

dosažení hodnoty pod povolený limit Cumulative time Lim ochrana povolí další start. Při chodu 

motoru dojde po určité době k úplnému vymazání počítadla a je umožněn znovu plný počet startů 

[13]. To je zobrazeno na Obr. 3-6, kde doba rozběhu motoru je 60 sekund. 

 

 

Obr. 3-6 Diagram počtu povolených startů [13] 
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Časová hodnota Counter Red rate se vypočte dle vzorce (3.24). 

 ∆ ∑ 𝑡𝐶𝑅𝑟 =
𝑡rozb

𝑡reset
   ( s ∙ h−1, s, h), (3.24) 

kde ∆ ∑ 𝑡𝐶𝑅𝑟 je hodnota Counter Red rate, 𝑡𝑟𝑜𝑧𝑏 je doba rozběhu motoru, 𝑡reset doba při které 

může být proveden maximální počet startů. Hodnotu 𝑡reset by měl udávat výrobce motoru [13]. 

Parametr Restart inhibit time je časová doba, která povolí další opakovaný start motoru. Po 

uplynutí této nastavené doby je povolen další start [13]. 

3.8.3 Nastavení ochrany neukončené sekvence, ochrany rozběhu (STTPMSU) 

Nastavení parametrů ochrany je dle literatury [13] doporučeno navrhnout 

 hodnota Start detection A – větší jak 1,5 násobek jmenovitého proudu anebo 50 % z 

𝐼rozb 

 hodnota Motor start-up A – je rovna rozběhovému proudu motoru 𝐼rozb 

 časová hodnota Motor start-up time – Musí být větší než doba rozběhu motoru a 

zároveň by měl být kratší než doba Lock rotor time (doporučení) 

 hodnota Cumulative time Lim – se vypočte dle vztahu (3.23) 

 hodnota Counter Red rate – se typicky nastavuje dle doby rozběhu motoru, anebo se 

vypočte vztahem (3.24). 

 hodnota Restart inhibit time – udává výrobce motoru. 

V následující tabulce je zobrazen rozsah a možnost nastavení ochranné funkce STTMSU. 

Tab. 3-10 Možnosti nastavení ochrany STTMSU [13] 

Rozběhový poměrný proud motoru Motor start-up A 1 - 10 [-] 

Doba rozběhu motoru Motor start-up time 0,3 - 80 [s] 

Dovolená doba při zablokovaném rotoru Lock rotor time 2 - 120 [s] 

Proud pro detekci rozběhu (startu) Start detection A 0,1 - 10 [-] 

Operační režim Operation mode IIt; IIt, Cb; IIt & stall; IIt & stall, CB [-] 

Redukční faktor při havarijním startu Emg start Red rate 0 - 100 [%] 

hodnota Counter Red rate 2 - 250 [s ∙ h−1] 

hodnota Cumulative time Lim 1 - 500 [s] 

Čas mezi opakovanými starty Restart inhibit time 0 - 250 [min] 

Časová perioda pro kontrolu probíhajícího startu Str over 

delay time 

0 - 60 [s] 

3.9 Ochrana při proudové nesymetrii (MNSPTOC) 

Ochrana je určena pro chránění motoru při vzniku proudové nesymetrie. Proudová nesymetrie 

se projevuje vznikem zpětné složky proudu 𝐼2 a to v důsledku napěťové nesymetrie. Ochranná 

funkce slouží pro chránění asynchronního motoru při proudové nesymetrii. Nesymetrie může 

způsobit v motoru snižování točivého momentu vlivem brzdícího točivého momentu zpětné složky. 

Dále ložiska v motoru mohou být poškozena zvýšenými vibracemi vyvolanými točivými složkami 
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s dvojnásobnou frekvencí. Zásadní příčinou nesymetrie je oteplování rotoru i statoru vlivem zpětné 

složky proudů [19]. 

 

3.9.1 Princip ochrany MNSPTOC 

Ochrana vypočítává zpětnou složku proudu 𝐼2 a porovnává ji s nastavenou poměrnou hodnotou 

Start value. Ochrana vypočítává fázor zpětné složku proudu z fázových proudů, a to dle 

následujícího vztahu. 

 𝐼2̅ =
𝐼L̅1+�̅�2∙𝐼L̅2+�̅�∙𝐼�̅�3

3
   (A, A, -, A, -, A), (3.25) 

kde 𝐼2̅ je fázor zpětné složky proudu, 𝐼L̅1, 𝐼L̅2, 𝐼L̅3 jsou měřené fázové proudy a �̅� je operátor 

natočení. 

Pokud zpětná složka proudu překročí tento limit, pak pomocí nastavené časové charakteristiky 

Operating Curve type posílá vypínací signál na výkonový vypínač [13]. Na výběr máme ze čtyř 

typů charakteristik. První dvě jsou časově nezávislé charakteristiky, kde při použití závisí pouze na 

nastaveném časovém zpoždění Operate delay time a na hodnotě Reset delay time. Tento parametr 

zajištuje resetující čas čítače pro časově nezávislou charakteristiku [13]. 

Další dva typy charakteristik v nastavení Operating Curve type jsou časově závislé. Zde je 

vypínací čas ochrany závislý na velikosti vypočítané zpětné složky proudu 𝐼2 a na charakteristické 

časové hodnotě 𝑘mot motoru. Konstanta motoru 𝑘mot je uvedená výrobcem. Pokud zvolíme 

nastavení časově závislé charakteristika typu Inv. curve A, pak ochrana vypočítává vypínací čas 

dle následujícího vztahu 

 𝑡inv_A =
𝑘mot

(
𝐼2
𝐼n

)
2   ( s, s, A, A), (3.26) 

kde 𝑡inv_A je vypínací čas při zvolené charakteristice Inv. curve A, 𝑘mot je časová konstanta 

motoru, 𝐼2 je zpětná složka proudu, 𝐼n je jmenovitý proud [13]. Druhý typ časově závislé 

charakteristiky se nazývá Inv. curve B. Zde je vypínací čas vypočten na základě následující rovnice 

 𝑡inv_B =
𝑘mot

(
𝐼2
𝐼n

)
2

−(
𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒

𝐼n
)

2   ( s, s, A, A), (3.27) 

kde 𝑡inv_B je vypínací čas při zvolené charakteristice Inv. curve B, Start value je velikost 

nastavené hodnoty zpětné složky proudu. Ostatní veličiny jsou popsány ve vzorci (3.26) [13]. 

 

3.9.2 Nastavení ochrany při proudové nesymetrii 

Kromě už zmíněného nastavení ochranné funkce, můžeme v případě použití časově závislých 

charakteristik (Inv. curve A, Inv. curve B) omezit jejich vypínací čas parametry Minimum operate 

time a Maximum operate time. V následující tabulce je souhrn možností a rozsah nastavení. 
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Tab. 3-11 Možnosti nastavení ochrany při proudové nesymetrii MNSPTOC [13] 

Poměrná hodnota zpětné složky rozběhového proudu Start 

value 

0,01 - 0,5 [-] 

Zvolený typ charakteristiky Operating curve type ANSI Def. Time, IEC Def. Time, 

Inv. Curve A, Inv. Curve B 

[-] 

Časová konstanta motoru 𝑘mot Machine time Mult 5 - 100 [s] 

Časové zpoždění Operate delay time 0,1 - 120 [s] 

Max. vypínací čas Maximum operate time 500 - 7200 [s] 

Min. vypínací čas Minimum operate time 0,1 - 120 [s] 

Resetovací čas ochranné funkce Reset delay time 0 - 60 [s] 

3.10 Podpěťová ochrana (PHPTUV) 

Podpěťová ochrana se používá pro signalizaci a odpojení chráněného objektu od sítě při 

podpětí. Při poklesu napětí v síti dochází u motorů k prodlužování doby rozběhu. To má za 

následek delší tepelné namáhání motoru. Dále při poklesu napětí může dojít až k zastavení motoru, 

a to vlivem snižování momentu závislém na poklesu napětí [12]. Z těchto důvodů použijeme 

podpěťovou ochranu k detekci poklesu napětí a k odpojení motoru od sítě v chráněném vývodu na 

Obr. 2-1. 

Podpěťová ochrana měří napětí a porovnává ji s nastavenou poměrnou hodnotou napětí Start 

value. Pokud klesne měřené napětí pod tuto nastavenou hodnotu, pak ochrana na základě nastavené 

časové charakteristiky Operating curve type vyšle vypínací signál na výkonový vypínač. 

K dispozici jsou časově závislé charakteristiky, kde vypínací čas je závislý na velikosti podpětí a 

časově nezávislá charakteristika [13]. Parametry nastavení pro časově závislé charakteristiky jsou 

popsány v kapitole 3.3. Charakteristiky jsou uvedeny v literatuře [13].  

Parametr Voltage selection slouží k nastavení měřeného sdruženého nebo fázového napětí. 

Dále můžeme nastavit počet poškozených fázi nutných k působení podpěťové ochrany parametrem 

Num of start phases [13]. 

Při detekci podpětí ochrana začne odpočítávat nastavené zpoždění ochranné funkce Operate 

delay time. Pokud dochází k oscilaci napětí, pak může napětí, které kleslo pod hodnotu Start value 

znovu vzrůst nad tuto hodnotu. V ochraně se při tomto jevu spustí čítač, který odečítá čas Reset 

delay time. Jestli napětí po uplynutí této doby se nachází nad hodnotou napětí Relative hysteresis, 

pak se ochranná funkce resetuje a nedojde k vyslání vypínacího signálu. Hodnota Relative 

hysteresis udává limitní hodnotu nad nastavenou hodnotou Start value [13]. To je zobrazeno na 

Obr. 3-7. 
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Obr. 3-7 Oscilace napětí a chování ochranné funkce PHPTUV [13] 

V Tab. 3-12 jsou uvedeny možnosti nastavení podpěťové ochrany. 

Tab. 3-12 Možnosti nastavení podpěťové ochrany PHPTUV [13] 

Poměrná hodnota napětí  pro působení ochrany Start value 0,05 – 1,2 [-] 

Zvolený typ charakteristiky Operating curve type ANSI Def. Time, IEC Def. Time, 

Inv. Curve A, Inv. Curve B 

[-] 

Časové zpoždění ochranné funkce Operate delay time 0,04 - 300 [-] 

Časový faktor Time multiplier 0,05 - 15 [s] 

Měřené napětí v ochraně Voltage selection Phase-to-earth (fázové), Phase-

to-phase (sdružené) 

[-] 

Kontrolované fáze Phase supervision A or AB; B or BC; C or CA; All [-] 

Resetovací čas ochranné funkce Reset delay time 0 - 60 [s] 

Počet poškozených fází Num of start phases 1 ze 3, 2 ze 3, 3 ze 3 [-] 

Hodnota Relative hysteresis 1 - 5 [%] 

3.11 Systém chránění pro vývodové pole 

Předmětem popisu ochranných funkcí a nastavení ochranných funkcí je návrh systému 

chránění pro vývodové pole na Obr. 2-1. Tento vývod můžeme rozdělit na dvě části. První z nich 

je strana vyššího napětí transformátoru, kde se nachází rozvaděčové pole s ochranou RET630. 

Druhá část je strana nižšího napětí transformátoru, ve kterém se nachází další rozvaděčové pole 

s ochranami REF615 a REM620. Systém chránění je dle ochranných funkcí uvedených v Tab. 3-1 

navrhnutý podle následujícího ANSI označení. 
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Ochrana RET630: 

 50 – Časově nezávislá nesměrová nadproudová ochrana (mžiková) – Chrání 

transformátor a kabel 1 proti vysokým nadproudům (zkratům). K měření hodnot 

využívá ochrana PTP 1, zobrazený na Obr. 2-1. 

 51 – Časově závislá nesměrová nadproudová ochrana – Chrání transformátor a 

přívodní kabel 1 proti přetížení a nadproudům. K měření hodnot využívá ochrana PTP 

1. 

 51N – Nesměrová zemní ochrana – Použije se pro chránění proti zemním poruchám 

(zkratům) na kabelu a na vinutí transformátoru zapojeného do trojúhelníku na straně 

vyššího napětí transformátoru. K měření hodnot využívá ochrana součtový PTP 2. 

 87T – Rozdílová ochrana transformátoru – Využívá se pro chránění transformátoru 

proti vnitřním zkratům. K měření hodnot používá ochrana PTP 1 a PTP 3, zobrazené 

na Obr. 2-1. 

 87NL – Rozdílová zemní ochrana – Chrání vinutí transformátoru zapojené do hvězdy 

a kabel 2 proti zemním poruchám (zkratům). Ochrana používá hodnoty z přístrojového 

transformátoru proudu označeného PTP 5 a PTP 3. 

Ochrana REF615: 

 50 – Časově nezávislá nesměrová nadproudová ochrana (mžiková) - Chrání proti 

vysokým nadproudům (zkratům) ve statoru motoru a na kabelu 3. K měření hodnot 

využívá ochrana PTP 3, zobrazený na Obr. 2-1. 

 51N – Nesměrová zemní ochrana – Použije se pro chránění vývodu na nižší straně 

transformátoru (kabel 2, kabel 3, asynchronní motor) proti zemním zkratům. Ochrana 

používá hodnoty z PTP 5, zapojeného mezi nulový bod transformátoru a zem. 

Ochrana REM620: 

 27 – Podpěťová ochrana – Využívá se pro chránění motoru při poklesu napětí. Ochrana 

využívá k měření napětí PTN, který je umístěný v měřícím poli.  

 46 – Ochrana při proudové nesymetrii – Ochrana se využívá pro detekci zpětné složky 

proudů. Chrání motor proti vzniku přebytečného tepla v rotoru. Ochrana používá 

hodnoty z přístrojového transformátoru proudu označeného PTP 3. 

 48 – Ochrana Neukončené sekvence, ochrana rozběhu – Chrání asynchronní motor 

proti častým opakovaným startům a zablokovanému rotoru. Ochrana využívá hodnoty 

z PTP 3. 

 49M – Tepelná ochrana – Ochrana chrání asynchronní motor ve vývodu proti 

nadměrnému oteplení motoru. K měření hodnot využívá ochrana PTP 3, zobrazený na 

Obr. 2-1. 

 51N – Nesměrová zemní ochrana – Používá se pro chránění statorového vinutí motoru 

a kabelu 3 proti zemním zkratům. K měření hodnot využívá ochrana součtový PTP 4.



  Nastavení ochranných funkcí 

 

 

44 

4 NASTAVENÍ OCHRANNÝCH FUNKCÍ 
V této kapitole je uveden postup výpočtů parametrů potřebných pro nastavení ochranných 

funkcí, které jsou použity pro chránění vývodového pole. První z popisovaných ochranných funkcí 

je nesměrová časově nezávislá nadproudová ochrana (ANSI 50). Pro nastavení ochranné funkce je 

potřeba znát zkratové poměry v rozvodně [12]. 

4.1 Výpočet zkratových poměrů  

Výpočet zkratových poměrů se řídí dle normy ČSN 60909-0 (33-3022). Metoda použitá pro 

výpočet zkratových poměrů, je založena na umístění ekvivalentního napěťového zdroje v místě 

zkratu. Dále se elektrické prvky v síti (sítový napáječ, synchronní i asynchronní motory, 

transformátory, kompenzátory) nahrazují vypočtenou náhradní impedancí elektrických zařízení 

(vnitřní impedancí) [14]. Ekvivalentní napěťový zdroj je jediným aktivním napětím soustavy.  

Zjednodušující předpoklady výpočtu maximálních i minimálních zkratových proudů: 

 po dobu trvání poruchy se nemění typ zkratu a nedochází k žádné změně v síti, 

 impedance transformátorů se uvažuje pro přepínač odbočky v základní poloze, 

 odpory oblouků se neuvažují, 

 všechny kapacity vedení a paralelní admitance se zanedbávají (kromě paralelních 

admitancí v netočivé soustavě). 

Pro nastavení časově nezávislých nadproudových ochran je potřeba znát minimální počáteční 

rázový zkratový proud 𝐼kmin
′′ . Pro výpočet tohoto minimálního zkratového proudu je nutné dle 

normy ČSN 60909-0 (33-3022) uvažovat následující podmínky: 

 musí se použít minimální napěťový součinitel 𝑐min dle tabulky uvedené v [14], 

 konfigurace sítě a příspěvky z elektráren a síťových napáječů musí být vybrány tak, 

aby způsobili minimální hodnotu zkratového proudu 

 motory musí být zanedbány a odpor vedení se musí uvažovat při nejvyšší hodnotě. 

 Napěťový součinitel c pro výpočet minimálních zkratových proudů je dle [14] 𝑐min = 1,00. 

Pro výpočet minimálního počátečního rázového proudu se navrhla konfigurace sítě, která je 

zobrazená na Obr. 4-1. Ve schématu lze vidět, že přívod elektrického pole je nahrazen zkratovou 

impedancí síťového napáječe �̅�Qmin(13,8kV). Pomocí parametrů uvedených v kapitole 2.1, se 

přepočetli náhradní impedance prvků ve vývodovém poli. V následující kapitole je uveden výpočet 

výsledné impedance a počátečního rázového (minimálního) zkratového proudu.  

 



  Nastavení ochranných funkcí 

 

 

45 

 

Obr. 4-1 Úprava schématu vývodového pole pro výpočet minimálního rázového zkratového 

proudu 

Z výše uvedeného obrázku lze vidět, že pro výpočet minimálního rázového zkratového proudu 

uvažujeme konfiguraci rozvodny s vypnutou podélnou spojkou spojující obě části rozvodny. Dále 

uvažujeme minimální zkratový příspěvek ze síťového napáječe a zkratový příspěvek z motorů 

zanedbáváme. Ostatní vývodová pole zobrazená v příloze 1 se neuvažují. 

4.1.1 Výpočet náhradních impedancí a zkratových proudů 

V souladu s Obr. 4-1 se tato podkapitola věnuje přepočtu náhradních zkratových impedancí 

zařízení pro výpočet minimálního počátečního rázového zkratového proudu. Všechny níže 

vypočtené impedance jsou sousledné zkratové impedance. Výpočet se řídí normou ČSN EN 60909-

0. 

Síťový napáječ: 

Ekvivalentní (minimální) zkratovou impedanci síťového napáječe 𝑍Qmin(34,5kV) určíme dle 

vztahu (4.1) 

𝑍Qmin(34,5kV) =
𝑐min∙𝑈nQ

√3∙𝐼kQmin
′′ =

1∙34500

√3∙11,56∙103
= 1,7231   (Ω; -, V, A), (4.1) 

kde 𝑐min je minimální napěťový součinitel, 𝑈nQ je jmenovité napětí soustavy v bodě připojení 

napáječe, 𝐼kQmin
′′  je počáteční souměrný rázový (minimální) zkratový proud z nadřazené soustavy. 

Norma [14] ČSN EN 60909-0 udává, že při neznalosti rezistance a reaktance síťového napáječe je 

možný vypočet (do 35 kV) dle následujících vzorců 
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𝑋Qmin(34,5kV) = 0,995 ∙ 𝑍Qmin(34,5kV) = 0,995 ∙ 1,7231 = 1,7145   (Ω; -, Ω), 
(4.2) 

𝑅Qmin(34,5kV) = 0,1 ∙ 𝑋Qmin(34,5kV) = 0,1 ∙ 1,7145 = 0,17145    (Ω; -, Ω), 
(4.3) 

kde 𝑋Qmin(34,5kV) je reaktance síťového napáječe, 𝑅Qmin(34,5kV) je rezistance síťového 

napáječe. Zkratová (minimální) impedance se vypočte pomocí vztahu 

�̅�Qmin(34,5kV) = (𝑅Qmin(34,5kV) + 𝑗 ∙ 𝑋Qmin(34,5kV)) = (0,17145 + 𝑗 ∙ 1,7145) =

 (1,7231∠ 84,29°)   (Ω; -, V, A), 
(4.4) 

kde �̅�Qmin(34,5kV) je impedance síťového napáječe. Zkratovou impedanci napáječe 

přepočtenou na stranu nižšího napětí �̅�Qmin(13,8kV) vypočteme dle vztahu (4.5) 

�̅�Qmin(13,8kV) = �̅�Qmin(34,5kV) ∙
1

𝑝𝑡𝑟
2 = �̅�Qmin(34,5kV) ∙

𝑈2tr
2

𝑈1tr
2 =  (1,7231∠ 84,29°) ∙

138002

345002 =

(0,0274 + 𝑗 ∙ 0,2743) = (0,2757∠ 84,29°)    ( Ω; Ω, V, V), 

(4.5) 

kde 𝑈1tr je primární napětí transformátoru, 𝑈2tr je sekundární napětí transformátoru. 

Kabelové vedení: Kabel 1, Kabel 2, Kabel 3 

Kabel 1 má průřez 3x 95 mm2 parametry potřebné pro výpočet zkratové impedance jsou 

uvedeny v Tab. 2-5. Výpočet náhradní zkratové impedance kabelu je uveden v následujícím vztahu 

�̅�Ka1(34,5kV) = (𝑅kab + 𝑗 ∙ 𝑋kab) ∙ 𝑙kab = (0,1979 + 𝑗 ∙ 0,1230) ∙ 0,041 =

 (8,114 ∙ 10−3 + 𝑗 ∙ 5,043 ∙ 10−3) =  (9,5534 ∙ 10−3∠ 31,86°)    

(Ω; Ω ∙ km−1, Ω ∙ km−1, km), 

(4.6) 

kde �̅�Ka1(34,5kV) je komplexní zkratová impedance kabelového vedení 1, 𝑅kab je činný odpor 

kabelu, 𝑋kab je induktivní reaktance kabelu, 𝑙kab je délka kabelu. Při uvedených délkách vedení se 

nebude uvažovat přepočet odporu vedení při maximální teplotě.  Impedance kabelu přepočtená na 

stranu nižšího napětí transformátoru �̅�Ka1(13,8kV)  je vypočtena dle následujícího vztahu.  

�̅�Ka1(13,8kV) = �̅�Ka1(34,5kV) ∙
𝑈2tr

2

𝑈1tr
2 =  (9,5534 ∙ 10−3∠ 31,86°) ∙

138002

345002 = (1,298 ∙ 10−3 +

𝑗 ∙ 8,069 ∙ 10−3) = (1,5285 ∙ 10−3∠ 31,86°)    (Ω; Ω, V, V) 

(4.7) 

Elektrické parametry pro výpočet náhradní zkratové impedance kabelu 2 �̅�Ka2(13,8kV) jsou 

uvedeny v Tab. 2-5.  

�̅�Ka2(13,8kV) = (𝑅kab + 𝑗 ∙ 𝑋kab) ∙ 𝑙kab = (0,0783 + 𝑗 ∙ 0,1) ∙ 0,080 =  (6,264 ∙ 10−3 +

𝑗 ∙ 8 ∙ 10−3) =  (0,01016∠ 51,94°)   (Ω; Ω ∙ km−1, Ω ∙ km−1, km) 
(4.8) 

Náhradní zkratová impedance kabelu 3 �̅�Ka3(13,8kV) se vypočte dle následujícího vztahu. 
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�̅�Ka3(13,8kV) = (𝑅kab + 𝑗 ∙ 𝑋kab) ∙ 𝑙kab = (0,0783 + 𝑗 ∙ 0,1) ∙ 0,420 =  (0,0329 + 𝑗 ∙

0,042) =  (0,0533∠ 51,94°)   (Ω; Ω ∙ km−1, Ω ∙ km−1, km) 
(4.9) 

Transformátor: 

Parametry pro výpočet impedance jsou uvedeny v Tab. 2-3. Činnou složku impedance 

(rezistanci) vztaženou na sekundární stranu transformátoru vypočteme dle následujícího vztahu 

𝑅T =
Δ𝑃k∙𝑈2tr

2

𝑆ntr
2 =

50∙103∙138002

(10∙106)2 = 0,09522   (Ω; W, V, VA), (4.10) 

kde 𝑅T je rezistance transformátoru, Δ𝑃k jsou ztráty ve vinutí (ztráty nakrátko) transformátoru, 

𝑆ntr je jmenovitý výkon transformátoru, 𝑈2tr je sekundární napětí transformátoru. Modul 

impedance se vypočte pomocí vztahu (4.11) 

𝑍T =
𝑢ktr

100
∙

𝑈2tr
2

𝑆ntr
=

50∙103∙138002

10∙106 = 0,9522   (Ω; %, V, VA), (4.11) 

kde 𝑍T je modul impedance transformátoru, 𝑢ktr je procentní napětí nakrátko transformátoru 

a ostatní veličiny jsou stejné jako ve vztahu (4.10). Indukční reaktance transformátoru se vypočte 

dle dalšího vztahu 

𝑋T = √𝑍T
2 − 𝑅T

2 = √0,95222 − 0,095222 = 0,9474   (Ω; Ω, Ω), (4.12) 

kde 𝑋T je induktivní reaktance transformátoru přepočtená na sekundární stranu transformátoru, 

ostatní veličiny jsou popsány ve vztahu (4.10) a (4.11). Korekční součinitel pro dvouvinuťové 

transformátory 𝐾T se vypočte dle následujícího vztahu 

𝐾T = 0,95 ∙
𝑐max

1+0,6∙𝑥T
= 0,95 ∙

𝑐min

1+0,6∙
𝑋T

𝑈1𝑡𝑟
2

𝑆ntr

= 0,95 ∙
1

1+0,6∙
0,9474

345002

10∙106

= 0,995   (-; Ω, Ω), 
(4.13) 

kde 𝑥T je poměrná reaktance transformátoru, 𝑐max je maximální napěťový součinitel dle normy 

[14]. Výsledná impedance transformátoru Z̅T(13,8kV) přepočtená na nižší stranu napětí 13,8 kV je 

uvedená ve vztahu (4.14). 

Z̅T(13,8kV) = 𝐾T ∙ (𝑅T + 𝑗 ∙ 𝑋T) = 0,995 ∙ (0,09522 + 𝑗 ∙ 0,9474) = (0,99∠ 84,26°)       

(Ω; Ω, Ω) 
(4.14) 

Následně můžeme po vypočtení potřebných zkratových impedancí vypočíst počáteční rázový 

(minimální) zkratový proud 𝐼kmin
′′  pro místo zkratu B1. Situace je zobrazena na Obr. 4-2. 



  Nastavení ochranných funkcí 

 

 

48 

 

Obr. 4-2 Schéma pro označení míst zkratu a umístění ochran 

Výpočet zkratového proudu pro místo B1 (konec kabelového vedení 3): 

Pro nastavení nadproudové časově nezávislé ochrany (ANSI 50) v digitální ochraně REF615 

umístěné v rozvaděči ZX2 s jmenovitou hodnotou 17,5 kV vycházíme z počátečního rázového 

(minimálního) zkratového proudu v místě B1 (na konci kabelu 3). Pro výpočet zkratového proudu 

potřebujeme znát výslednou zkratovou impedanci do místa zkratu B1. Impedance se skládá ze 

zkratové impedance síťového napáječe, kabelu 1, transformátoru, kabelu 2 a kabelu 3. Zkratové 

impedance na straně vyššího napětí musí být přepočítány na stranu nižšího napětí, resp. na 

napěťovou hladinu v místě vzniku zkratu. Výslednou zkratovou impedanci pro místo zkratu B1 

�̅�vys_B1 vypočteme pomocí vztahu (4.15). 

�̅�vys_B1 = �̅�Qmin(13,8kV) + �̅�Ka1(13,8kV) + �̅�T(13,8kV) + �̅�Ka2(13,8kV) + �̅�Ka3(13,8kV) =

(0,2757∠ 84,29°)  + (1,5285 ∙ 10−3∠ 31,86°) + (0,99∠ 84,26°) +

(0,01016∠ 51,94°) + (0,0533∠ 51,94°)    =  (1,321∠ 82,742°)    

(Ω; Ω, Ω, Ω, Ω, Ω) 

(4.15) 

Počáteční rázový (minimální) zkratový proud 𝐼kmin_B1
′′  pro místo vzniku zkratu B1 

vypočteme dle následujícího vztahu  

𝐼kmin_B1
′′ =

𝑐min∙𝑈n

√3∙|�̅�vys_B1|
=

1∙13800

√3∙|(1,321∠ 82,742°)|
= 6031,37   (A; -, V, Ω), (4.16) 

kde 𝑈n je jmenovité napětí v místě vzniku zkratu. Tato hodnota je použita pro nastavení 

ochranné funkce ANSI 50 dle navrhnutého systému chránění (kapitola 3.11) pro digitální ochranu 

REF615. Nastavení ochrany RET630 bude vycházet z nastavení digitální ochrany REF615. 
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4.2 Nastavení časově nezávislé nadproudové ochrany PHIPTOC - 

REF615 

Popis nastavení časově nezávislé ochrany je popsáno v kapitole 3.2.1. Tato kapitola se zabývá 

nastavením ochranné funkce označenou dle ANSI 50 v digitální ochraně REF15 zobrazenou na 

Obr. 4-2. Pro nastavení rozběhového proudu ochranné funkce je potřebný počáteční rázový 

(minimální) zkratový proud 𝐼kmin_B1
′′ . Tento trojpólový zkratový proud je dle literatury [12] 

doporučené přepočíst na dvoupólový 𝐼kmin(2f)_34,5𝑘𝑉
′′  dle vztahu (3.4). 

 𝐼kmin(2f)_13,8kV
′′ =

√3

2
∙ 𝐼kminB1(13,8kV)

′′ =
√3

2
∙ 6031,37 = 5223,32 A      (4.17) 

Maximální proudové zatížení, které je dáno kabelem 3 dle Tab. 2-5 𝐼z_kab3 = 496 A. 

Jmenovité zatížení motoru je 312 A. Nastavení časově nezávislé ochrany musí splňovat následující 

podmínku dle vztahů (3.5) a (3.6): 

𝑘b ∙ 𝐼z_kab3 ≤ 𝐼2r ≤
𝐼kmin(2f)_13,8kV

′′

𝑘c
    (4.18) 

1,3 ∙ 496 ≤ 𝐼2r ≤
5223,32

1,3
    (4.19) 

645 A ≤ 𝐼2r ≤ 4018 A    
(4.20) 

Rozběhový proud dle podmínky (4.20) byl zvolen 𝐼2r = 3000 A. Poměrný rozběhový proud 

v ochraně REF615 bude nastaven na hodnotu 

𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =
𝐼2r

𝐼n
=

3000

300
= 10   (-; A, A), (4.21) 

kde 𝐼n je primární proud PTP 3 dle Obr. 2-1. Dále musí být splněna podmínka dle vztahu (3.7), 

kde nastavení rozběhového proudu ochranné funkce musí být vyšší než rozběhový proud motoru 

𝐼rozb. Podmínka je splněna ve vztahu (4.24). 

 𝐼2r ≥ 𝑘b ∙ 𝐼rozb    
(4.22) 

 3000 A ≥ 1,3 ∙ 6 ∙ 312 A 
(4.23) 

 3000 A ≥ 2433,6 A 
(4.24) 

Časové zpoždění ochrany Operate delay time je nastaveno na hodnotu 100 ms. Počet 

poškozených fází pro vybavení ochrany Num of start phases je nastaveno na 1 out of 3. 
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4.3 Nastavení časově nezávislé nadproudové ochrany PHIPTOC -

RET630 

Nastavení ochranné funkce ANSI 50 pro ochranu RET630 bude vycházet z kapitoly 3.2.4. 

Nastavení z předchozí kapitoly (REF615) proudově a časově odstupňujeme. Nastavení vychází 

z předchozího výpočtu rozběhového proudu ochrany 𝐼2𝑟 = 3000 A, podle vztahu (4.22). Tento 

rozběhový proud se proudově odstupňuje dle vztahu (3.8) a přepočítá se na hladinu vyššího napětí, 

kde je ochrana RET630 umístěna. Rozběhový proud ochrany RET630 𝐼2r(n−1) se vypočte  

 𝐼2r(n−1) = ((1,1 ÷ 1,3) ∙ 𝐼2r) ∙
1

𝑝tr
= (1,3 ∙ 3000) ∙

13800

34500
= 1560 A,    (4.25) 

kde 𝐼2r(n−1) je rozběhový proud předcházející ochrany v našem případě RET630 dle Obr. 4-2, 

𝐼2r je rozběhový proud pro ochranu REF615. Podmínka (4.18) je rovněž splněna. Rozběhový 

proud ochranné funkce Start value se nastavuje jako násobek primárního jmenovitého proudu. 

Jmenovitý proud na primární straně (zapojení D) se vypočte pomocí vztahu (4.26).  

𝐼ntr(34,5kV) =
𝑆ntr

√3∙𝑈1tr
=

10∙106

√3∙34500
= 167,35   (A; VA, V) (4.26) 

Jmenovitý proud na sekundární straně (zapojení y) se vypočte pomocí následujícího vztahu. 

𝐼ntr(13,8kV) =
𝑆ntr

√3∙𝑈2tr
=

10∙106

√3∙13800
= 418,37   (A; VA, V) (4.27) 

Dále je potřeba nastavit nominální proud Base value Sel phase. V našem případě je to 

𝐼ntr(34,5kV) dle vztahu (4.26). 

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑆𝑒𝑙 𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒 = 𝐼ntr(34,5kV) = 167,35 A    
(4.28) 

Hodnota poměrného rozběhového proudu Start value se určí pomocí následujícího vztahu. 

𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =
𝐼2r(n−1)

𝐼n
=

𝐼2r(n−1)

𝐼ntr(34,5kV)
=

1560

167,35
= 9,32 ≈ 9,5    (4.29) 

Časové zpoždění Operate delay time je nastaveno na 300 ms z důvodu selektivity s časově 

nezávislou nadproudovou ochrannou funkcí v ochraně REF615 (100 ms). 

4.4 Nastavení časově závislé nadproud. ochrany PHLPTOC-RET630 

Popis a nastavení ochranné funkce označenou dle ANSI 51 je uvedeno v kapitole 3.3. 

Jmenovitý proud transformátoru na straně vyššího napětí 34,5 kV je uveden ve vztahu (4.26) a 

tento proud nastavíme jako nominální proud ochrany pomocí následujícího vztahu. 

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑆𝑒𝑙 𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒 = 𝐼ntr(34,5kV) = 167,35 A    
(4.30) 
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Poměrný rozběhový proud Start value (popudová hodnota) je doporučeno nastavovat dle 

literatury [12] na hodnotu 1,1. Tím je zajištěno působení ochrany až od hodnoty 1,1∙ 𝐼ntr(34,5kV). 

𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 1,1    
(4.31) 

Následně byla vybrána časově závislá charakteristika z Tab. 3-4 a to konkrétně IEC Extremely 

Inverse, která je uvedena v příloze 3. Křivka byla vybrána tak, aby se nacházela pod tepelnými 

charakteristikami transformátoru. Díky tomu nemůže vzniknout fatální porucha, která by mohla 

vlivem vysoké teploty (průchodem velkého proudu) poškodit transformátor. 

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑒 𝑡𝑦𝑝𝑒 = 𝐼𝐸𝐶 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑒𝑙𝑦 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒    
(4.32) 

Z charakteristiky byla vybrána křivka s časovým faktorem Time multiplier = 2. Minimální 

vypínací čas Minimum operate time je nastaven na 1000 ms. A to z toho důvodu, aby byla zajištěna 

selektivita s nastavením časově nezávislé nadproudové ochrany uvedené v kapitole 4.3. Ostatní 

nastavení je ponecháno na výchozím nastavení ochranné funkce. Charakteristiku časově závislé i 

časově nezávislé nadproudové ochrany v digitální ochraně RET630 můžeme vidět na následujícím 

obrázku.  

 

Obr. 4-3 Vypínací charakteristiky nadproudových ochran v digitální ochraně RET630 
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4.5 Nastavení zemní nesměrové ochrany EFLPTOC - RET630 

Nastavení ochranné funkce vychází ze způsobu uzemnění uzlu transformátoru, který rozvodnu 

napájí. V našem případě je síť provozována s nepřímo uzemněným uzlem pomocí odporu 

zobrazeným na Obr. 4-2. Tato ochranná funkce má za úkol chránit kabel 1 a primární vinutí 

transformátoru 34,5 kV/13,8 kV při zemních poruchách. Hlavní ochrana při jednopólové poruše na 

straně 34,5 kV (vedení 1, prim. vinutí transformátoru).  

U nepřímo uzemněných sítí pomocí malého odporu je odpor navržen tak, aby jednopólový 

zemní zkrat nepřekračoval 200-400 A. Minimální nastavení zemní ochrany by nemělo dle literatury 

[16] být nižší než 10 % primárního jmenovitého proudu PTP. A to z důvodu přesycení PTP při 

startu motoru (neplatí u průvlekových PTP). U průvlekových PTP by nastavení zemní ochrany 

nemělo být větší jak 30 % z minimálního jednopólového zemního zkratu [16]. 

Nastavení zemní nesměrové ochrany pro soustavu nepřímo uzemněnou pomocí rezistoru 

𝑅nn34,5kV = 50 Ω je popsána v kapitole 3.4.1. Pro nastavení ochranné funkce je potřeba vypočítat 

minimální poruchový proud (1 pólový). Tento proud se vypočte dle literatury [15] pro odporově 

nepřímo uzemněnou síť s uvažováním odporu poruchy pomocí vztahu 

𝐼pmin =
0,5∙𝑈f

𝑅nn34,5kV+𝑅v
      (A; V, Ω),   (4.33) 

kde 𝑈f je fázová hodnota napětí, 𝑅nn34,5kV je jmenovitý činný odpor zapojený v nulovém bodu 

transformátoru 132 kV/ 34,5 kV a 𝑅v je činný odpor smyčky vodič-země. Při výpočtu dle vztahu 

(4.33) se odpor smyčky zanedbal a minimální jednopólový poruchový proud se vypočítal dle 

následujícího vztahu. 

𝐼pmin =
0,5∙𝑈f

𝑅nn34,5kV
=

0,5∙
34,5∙103

√3

50
= 200       (A; V, Ω)   (4.34) 

Rozběhový proud ochrany se určí dle doporučení literatury [16]. Rozběhový proud by neměl 

být větší jak 30 % z minimálního jednopólového zemního zkratu. 

𝐼pmin_0,3 = 0,3 ∙ 𝐼pmin = 0,3 ∙ 200 = 60   (A; -, A), 
(4.35) 

Pro popud zemní nesměrové ochrany musí měřený proud 𝐼0 překročit 𝐼2r. V našem případě 

rozběhový proud snížíme na menší hodnotu pro maximální citlivost detekce zemních poruch. Pro 

zajištění správného působení ochranné funkce nastavíme min. hodnotu rozběhového proudu, ale 

s delším časovým zpožděním (1 s). To zaručí, že PTP nebude přesycen vlivem zapínacího rázu 

transformátoru nebo spouštěním motoru a ochranná funkce správně detekuje poruchu. Minimální 

hodnotu rozběhového proudu 𝐼Emin určíme jako 10 % z primárního jmenovitého proudu PTP 2. 

𝐼Emin = 0,1 ∙ 50 = 5 A  
(4.36) 

Dále určíme rozběhový proud ochrany pomocí následující podmínky. 
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𝐼Emin ≤ 𝐼2r ≤ 𝐼pmin_0,3   
(4.37) 

5 A ≤ 𝐼2𝑟 ≤ 60 A   
(4.38) 

𝐼2𝑟 = 10 A   
(4.39) 

Zemní ochrana v RET630 využívá hodnoty z průvlekového PTP 2 s převodem 50/1 A. 

Nastavení poměrného rozběhového proudu v ochraně se vypočte dle následujícího vztahu. 

𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =
𝐼2r

𝐼n
=

10

50
= 0,2       (4.40) 

Nominální proud Base value Sel phase se nastaví dle převodu PTP 2 na hodnotu 

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑆𝑒𝑙 𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒 = 50 A   
(4.41) 

Charakteristika byla zvolena jako časově nezávislá Operate curve time = IEC Def. Time. 

Časové zpoždění ochranné funkce je nastaveno na 1000 ms Operate delay time = 1 s. 

4.6 Nastavení motorové zemní nesměrové ochrany EFLPTOC -

REM620 

Pro nastavení motorové zemní ochrany bychom mohli vycházet z postupu v předchozí 

kapitole. V tomto případě, ale použijeme výpočet rozběhového proudu zemní ochrany pro chránění 

statorového vinutí motoru uvedené v literatuře [12]. Rozběhový proud ochrany se vypočte dle 

následujícího vztahu 

 𝐼2r ≤
𝐼𝑅𝑛𝑛

10∙𝑘c∙𝑝I
   (; A, -, -), (4.42) 

kde 𝐼𝑅𝑛𝑛 je jmenovitý proud odporu v nulovém bodu transformátoru 34,5 kV/13,8 kV. Tento 

vztah dle [12] prakticky odpovídá požadavku chránit 90 % vinutí strojů zapojených do hvězdy. 

Rozběhový proud ochrany v sekundárních hodnotách určíme pomocí následující podmínky. 

 𝐼2r ≤
𝐼𝑅𝑛𝑛

10∙𝑘c∙𝑝I
=

200

10∙1,3∙
50

1

= 0,308 ≈ 0,31   (; A, -, -) (4.43) 

Rozběhový proud ochrany byl zvolen dle předchozího vztahu na Start value = 0,3. Ochrana 

využívá hodnoty z průvlekového PTP 4 na Obr. 2-1. Pro popud zemní nesměrové ochrany musí 

měřený proud 𝐼0 překročit 𝐼2r = 15 A (Rozběhový proud ochrany v primární hodnotě). 

Charakteristika byla zvolena jako časově nezávislá Operate curve time = IEC Def. Time. Časové 

zpoždění ochranné funkce je nastaveno na Operate delay time = 0,5 s. Hodnota netočivé složky 

proudu je měřená z PTP 4, proto parametr Io signal sel bude nastaven na Measured Io. Tato 

ochranná funkce slouží jako primární ochrana při jednopólové poruše na straně 13,8 kV. 
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4.7 Nastavení záložní zemní nesměrová ochranné funkce EFHPTOC 

- REF615 

Ochranná funkce využívá hodnoty z PTP 5 zapojeného v nulovém bodu transformátoru 34,5 

kV/13,8 kV. U zemních ochran se používá časové i proudové odstupňování jako u zkratových 

popsané v kapitole 3.2.4 [12]. Pro nastavení rozběhového proudu proudově odstupňujeme 

nastavení rozběhového proudu motorové zemní ochranné funkce v REM620 (𝐼2r = 15 A).  

 𝐼2r = 1,3 ∙ 15 = 19,5 ≈ 20     (; -, A) 
(4.44) 

Poměrný rozběhový proud v ochraně se nastaví na hodnotu 

 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =
𝐼2r

𝐼n
=

20

250
= 0,08 ≈ 0,1    (4.45) 

kde 𝐼n je primární proud PTP 5. Dále se zabýváme časovým odstupňováním. Zpoždění 

předchozí motorové zemní nesměrové ochrany je 500 ms a časové působení ochrany prodlužujeme 

o zpoždění 200 ms. 

 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 𝑡𝑖𝑚𝑒 = 500 + 200 = 700   (ms; ms, ms) 
(4.46) 

Charakteristika byla zvolena jako časově nezávislá Operate curve time = IEC Def. Time.  

4.8 Nastavení zemní rozdílové ochrany LREFPNDF - RET630 

Popis nastavení zemní rozdílové ochranné funkce je popsáno v kapitole 3.5. Základní 

nastavení zemní rozdílové ochrany Operate value definuje minimální citlivost ochrany. Tato 

hodnota by měla zahrnovat chyby měření PTP a neadaptovatelnost převodů PTP (rozdílný převod 

PTP 5 a PTP3). Výpočet základního nastavení P (Operate value) se vypočte dle následujícího 

vztahu 

 𝑃 = 0,5 ∙ 𝑆 + 𝑃′    (; -, %, %), 
(4.47) 

kde S je popudový poměr, 𝑃′ reprezentuje ztráty naprázdno transformátoru při maximálním 

napětí. Pokud hodnotu 𝑃′ neznáme, volí se typicky 𝑃′ = 10% [17].  Popudový poměr S se vypočte 

ze součtu chyb PTP, chyby ochranné funkce a zálohy (2,5 – 5%). 

 𝑆 = 5% (𝑃𝑇𝑃 3) + 5% (𝑃𝑇𝑃 5) + 1,5% (𝑜𝑐ℎ𝑟𝑎𝑛𝑎) + 5% (𝑧á𝑙𝑜ℎ𝑎) = 16,5%    
(4.48) 

 𝑃 = 0,5 ∙ 16,5 + 10 = 18,25%     
(4.49) 

Hodnota Operate value byla dle předchozího vztahu zaokrouhlena a nastavena na 20 %. 

Hodnota nominálního proudu v ochraně Base value Sel phase se nastaví na hodnotu sekundárního 

jmenovitého proudu transformátoru dle vztahu (4.27). 
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𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑆𝑒𝑙 𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒 = 418,37 A   
(4.50) 

Ostatní nastavení je ponecháno v defaultních hodnotách. Minimální vypínací čas Minimum 

operate time je ponechán na defaultní hodnotě 0,04 s. Na následujícím obrázku je zobrazena 

nastavená vypínací charakteristika ochranné funkce LREFPNDF.  

 

Obr. 4-4 Charakteristika zemní rozdílové ochrany LREFPNDF 

4.9 Nastavení rozdílové ochrany transformátoru TR2PTDF-RET630  

Charakteristika rozdílové ochrany se nastavuje ve třech oblastech. Popis charakteristiky je 

uveden v kapitole 3.6.1 a popis nastavení ochranné funkce v kapitole 3.6.2. V první části 

charakteristiky se dle Obr. 3-5 nastavuje základní stupeň charakteristiky a to hodnota 
𝐼d1

𝐼n
= 𝑃 =

𝐿𝑜𝑤 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒. Tato hodnota se vypočte pomocí následujícího vztahu. 

 𝑃 = 0,5 ∙ 𝑆 + 𝑃′    (; -, %, %), 
(4.51) 

K výpočtu je potřeba popudový poměr S, který zároveň reprezentuje sklon přímky druhé 

oblasti charakteristiky zobrazené na Obr. 3-5. Popudový poměr (Starting ratio) musí zahrnovat 

chybu PTP 1 a PTP 3 dále možnost přepínaní odboček (u transformátoru 34,5 kV/ 13,8 kV 

přepínaní odboček není použito), chybu ochranné funkce a zálohu (typicky 5%). 

 𝑆 = 5% (𝑃𝑇𝑃 1) + 5% (𝑃𝑇𝑃 3) + 1,5% (𝑜𝑐ℎ𝑟𝑎𝑛𝑎) + 5% (𝑧á𝑙𝑜ℎ𝑎) = 16,5%    
(4.52) 

 𝑃 = 0,5 ∙ 16,5 + 10 = 18,25%     
(4.53) 

Základní stupeň Low operate value je nastaven na hodnotu 20 %. Sklon přímky S v druhé 

oblasti charakteristiky se nastaví na hodnotu Slope section = 17 % dle vztahu (4.52). Začátek třetí 
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oblasti v charakteristice rozdílové ochrany tzv. End section 2 se dle literatury [17] nastavuje 

v rozmezí 150 % až 200 % 𝐼stab. Při použití hodnoty End section 2 = 150 % je rozdílová ochrana 

vice necitlivější (stabilní) vůči poruchám mimo chráněnou oblast. Při použití hodnoty End section 

2 = 200 % je ochrana vice citlivější při poruchách v chráněné oblasti [17]. Hodnota End section 2 

byla zvolena na hodnotu 150 %. 

Ochranná funkce dále disponuje nastavením Instantaneous high stage, což je tzv. Mžiková 

úroveň rozdílové ochrany. Zde se nastavuje rozběhová hodnota High operate value, kde dle 

literatury [18] musí být nastavení této mžikové úrovně vždy vyšší než zapínací ráz transformátoru. 

Při zapnutí se objeví na vstupu transformátoru zapínací ráz (proud), který dosahuje 4–8 násobku 

jmenovitého proudu transformátoru [18]. Z toho důvodu se hodnota rozběhového proudu mžikové 

úrovně 𝐼d≫ rozdílové ochrany nastavuje pomocí následujícího vztahu 

 𝐼d≫ = (6 ÷ 10) ∙ 𝐼ntr(34,5kV) = 10 ∙ 167,35 = 1673,5       (; -, A), 
(4.54) 

Hodnota mžikové úrovně se nastavuje v procentech jmenovitého proudu. 

 𝐻𝑖𝑔ℎ 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =
𝐼d≫

𝐼ntr(34,5kV)

100

=
1673,5
167,35

100

= 1000       (; A, A, %) (4.55) 

V Tab. 4-1 je uveden souhrn parametrů pro vypínací charakteristiku rozdílové ochrany.  

Tab. 4-1 Parametry nastavení vypínací charakteristiky pro rozdílovou ochranu transformátoru 

𝐻𝑖𝑔ℎ 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 1000 % 

𝐿𝑜𝑤 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 20 % 

𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 2 = 17 % 

𝐸𝑛𝑑 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 2 = 150 % 

 

Obr. 4-5 Charakteristika rozdílové ochrany 
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Dále v ochranné funkci bude použita blokace působení ochranné funkce při detekci druhé 

harmonické rozdílového proudu. 

 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑒 = 2. ℎ & 𝑤𝑎𝑣𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚    
(4.56) 

 Zapínací ráz při zapnutí transformátoru obsahuje druhou harmonickou [18]. Dle literatury [18] 

druhá harmonická běžně přesahuje 15 % základní frekvence, z toho důvodu se nastaví hodnota 

Start value 2.H = 15 %. Více informací ohledně nastavení blokací druhé a páté harmonické je 

obsažena v kapitole 3.6.2. Parametr Zro A elimination = Winding 2 se nastaví dle kapitoly 3.6.2. 

4.10 Nastavení tepelné ochrany asynchronního motoru – REM620 

Popis nastavení tepelné ochrany MPTTR je uveden v kapitole 3.7. Pro nastavení ochranné 

funkce je důležité znát podrobné informace a parametry motoru zobrazeného na konci vývodu na 

Obr. 2-1. V následující tabulce je souhrn parametrů pro start motoru od výrobce. 

Tab. 4-2 Parametry udávané výrobcem při startu motoru 

Čas startu motoru při jmenovitém napětí 𝑈nmot 19 s 

Čas startu motoru při 0,8∙ 𝑈nmot (10560 V) 33 s 

Rozběhový proud motoru při 0,8∙ 𝑈nmot (10560 V) 1650,8 A 

Časová konstanta motoru (studený/teplý stav) 800/500 s 

Tepelná ochrana je navržena pro rozběh motoru při 0,8∙ 𝑈nmot (4,8∙ 𝐼nmot, délka rozběhu 33 s). 

Dle normy ČSN 38 1120 se hranice pro rozběh motoru volí v rozsahu napětí 0,65-0,7∙ 𝑈n. V příloze 

4 můžeme vidět limitní tepelnou křivku asynchronního motoru pro studený (cold) a teplý (warm) 

stav i výpočet času při použití časových konstant dle výrobce. Pokud tuto křivku prodloužíme do 

proudové oblasti startu motoru lze vidět, že během startu motoru při 0,8∙ 𝑈nmot tyto křivky 

nevyhovují pro návrh nastavení tepelné ochrany. Respektive nevyhovují časové konstanty. 

 

Obr. 4-6 Tepelná křivka motoru s časovými konstanty pro studený stav: 800 s a teplý: 500 s 
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Časové konstanty totiž bývají měřeny výrobci motoru při jmenovitém zatížení a při startu 

motoru, kde proud dosahuje 6 ∙ 𝐼nmot, tak tyto časové konstanty neodpovídají skutečnosti. Z toho 

důvodu se v MPTTR využívá nastavení tří různých časových konstant v různém rozsahu proudů 

dle Tab. 3-8. 

Před nastavením tepelných charakteristik v ochraně je potřeba nastavit tyto parametry: 

 Overload factor 𝒌𝐭 = 𝟏, 𝟎𝟓 – typická hodnota je 1,05. Tato hodnota zaručí, že pod 105 

% jmenovité zátěže tepelná ochrana nikdy nezapůsobí. 

 Negative sequence factor 𝑲𝟐 = 𝟎 – typická hodnota je 0. Pro kontrolu nesymetrie je 

použitá samostatná ochranná funkce MNSPTOC. Doporučeno dle literatury [21]. 

 Weighting factor 𝒑 = 𝟒𝟕 % - při tomto nastavení se jmenovitá zátěž jeví jako 45-50 

% tepelné kapacity dle literatury [13]. Typické nastavení je popsáno v kapitole 3.7.2. 

V normálním případě by tepelná ochrana měla mít nastavenou charakteristiku pod tepelnou 

limitní křivkou motoru uvedenou výrobcem. V našem případě je teplotní křivka motoru v příloze 

4 uvedená pouze do 2,5∙ 𝐼nmot (780 A). Při dvou a půl násobku jmenovitého zatížení by ochrana 

měla zapůsobit dle vzorce uvedeného v příloze 4 pro teplý stav motoru do 87 sekund. Pro studený 

stav limitní teplotní křivka při 2,5∙ 𝐼nmot udává hodnotu 138,48 sekund. Tyto hodnoty jsou hraniční 

a pro zapůsobení tepelné ochrany by měly být menší tak, aby nastavená tepelná křivka v ochraně 

byla pod tepelnou křivkou motoru. Uvedenou situaci lze řešit grafickou simulací křivek dle 

následujících vzorců 

𝑡tep = 𝜏te ×𝑙𝑛 {
(

𝐼

𝐼nmot
)

2

−
𝑝

100

(
𝐼

𝐼nmot
)

2

−𝑘t
2
}  (s; s, A, A, %, %, A, A, -), (4.57) 

kde 𝑡tep je vybavující čas ochrany při teplém stavu (zahrnuje předchozí zatížení motoru), 𝐼 je 

měřený proud [21]. Pomocí tohoto vzorce je vypočítána tepelná křivka v ochraně pro teplý stav. 

Pro studený stav se tepelná křivka vypočte dle následujícího vzorce 

𝑡stud = 𝜏stud ×𝑙𝑛 {
(

𝐼

𝐼nmot
)

2

(
𝐼

𝐼nmot
)

2

−𝑘t
2
}  (s; s, A, A, A, A, -), (4.58) 

kde 𝑡stud je vybavující čas ochrany při studeném stavu (nezahrnuje předchozí zatížení motoru), 

ostatní veličiny jsou popsány výše [21]. Pomocí těchto vzorců a vzorce v příloze 4 lze porovnávat 

tepelné křivky motoru a tepelné křivky v ochraně nastavené pomocí parametrů uvedených výše. 

Pomocí vytvořeného grafu Obr. 4-7 se zjistily vyhovující časové konstanty. Pomocí tepelné 

křivky v ochraně (teplý stav) a vzorce (4.57) byly odečteny časové konstanty. Časová konstanta 

použitá při jmenovitém zatížení motoru až do 2,5∙ 𝐼nmot je Time constant normal = 550 s. Časová 

konstanta Time constant start se dle [21] může volit stejně jako Time constant normal, ale v našem 

případě byla tepelná křivka od 2,5∙ 𝐼nmot  posunuta výše, aby byl zajištěn úspěšný rozběh motoru. 

Časová konstanta, která odpovídá posunuté tepelné křivce je Time constant start = 2000 s. Poslední 

časová konstanta Time constant stop se volí jako 4 ∙ Time constant normal = 4∙ 550 = 2200 s. 
Výsledné tepelné křivky ochrany jsou uvedené na následujícím obrázku, kde jsou porovnány 

s tepelnými křivky motoru od výrobce. 
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Obr. 4-7 Tepelné křivky nastavené v ochraně a tepelné limitní křivky motoru udané výrobcem 

Ochrana bude využívat nastavenou hodnotu okolní teploty od výrobce (40 °C) režim je 

nastaven na Env temperature mode = FLC only. Jmenovitý proud 𝐼rated Rated current se v ochraně 

nastaví dle následujícího vzorce 

𝐼rated =
𝐼nmot

𝐼PTP3
=

312

300
= 1,04    (-; A, A), 

(4.59) 

kde 𝐼PTP3 je primární proud PTP 3 zobrazeného na Obr. 2-1. 

Dále nastavení tepelné ochrany bylo navrhnuto tak, aby zajištovalo dva po sobě jdoucí starty 

z teplého stavu a tři rozběhy motoru ze studeného stavu. Oteplení motoru je počítána ze vzorců 

(3.17) a (3.18), ale bez předchozího zatížení (studený stav). Pokud chceme vypočítat oteplení 

motoru s uvažováním předchozího zatížení 𝜗𝑃 musíme k (3.17) a (3.18) přičíst následující vzorec 

[21]. 

 𝜗P = [(
𝐼

𝑘t∙𝐼n
)

2

+ 𝐾2 ∙ (
𝐼2

𝑘t∙𝐼n
)

2

] ∙ 𝑝   (%; A, -, A, -, A, -, A, %) (4.60) 

 

Vzorce po úpravě vypadají následovně. 

 𝜗A = [(
𝐼

𝑘t∙𝐼n
)

2

+ 𝐾2 ∙ (
𝐼2

𝑘t∙𝐼n
)

2

] ∙ (1 − 𝑒−
𝑡

𝜏) ∙ 100 + 𝜗𝑃  (%;  A, −, A, −, A, −, A, s, s, %, %) (4.61) 
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 𝜗B = [(
𝐼

𝑘t∙𝐼n
)

2

+ 𝐾2 ∙ (
𝐼2

𝑘t∙𝐼n
)

2

] ∙ (1 − 𝑒−
𝑡

𝜏) ∙ 𝑝 + 𝜗𝑃 (%; A, -, A, -, A, -, A, s, s, %, %)     (4.62) 

Z těchto vzorců lze pak graficky zobrazit charakteristiku ve které, je zobrazeno oteplení stroje 

při startu. Křivka dle vzorce (4.61) 𝜗A (Theta-A) charakterizuje oteplení statorového a rotorového 

vinutí. Křivka dle vzorce (4.62) 𝜗B (Theta-B) charakterizuje oteplení (tepelnou kapacitu) celého 

motoru.  

Na následujícím grafu je zobrazen rozběh motoru (4,8∙ 𝐼nmot, délka rozběhu 33 s) při teplém 

stavu, kdy motor byl před rozběhem zatěžován jmenovitým proudem (1∙ 𝐼nmot). Doba mezi prvním 

a druhým rozběhem motoru je 60 sekund. 

 

Obr. 4-8 Tepelná simulace rozběhu motoru při předchozím zatížením (teplý stav) 

Hodnota Restart thermal Val je zvolena tak, aby při překročení této hodnoty byl blokován další 

rozběh motoru. Pro další rozběh motoru musí oteplení motoru klesnout pod tuto zvolenou hodnotu 

Restart thermal Val = 60 %. Doba potřebná k dalšímu rozběhu motoru po druhém rozběhu je cca 

380 sekund (6,3 minut). Hodnota Alarm thermal value se typicky nastavuje na 95 %. Při překročení 

této hodnoty tepelná ochrana signalizuje alarm na ochraně, nebo signál posílá do nadřazeného 

řídícího systému. Pokud oteplení přesáhne hodnotu 100 % tepelná ochrana zapůsobí [13]. Na 

dalším obrázku je zobrazena simulace 3 rozběhu bez předchozího zatížení motoru (studený stav, 

4,8∙ 𝐼nmot, délka rozběhu 33 s). 

 

Obr. 4-9 Tepelná simulace rozběhu motoru bez předchozího zatížení (studený stav) 
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Hodnota Initial thermal Val byla ponechána na defaultní hodnotě 74 %. Při restartu nebo 

vypnutí IED, pak oteplení bude 74 %. To zamezí tomu, aby při resetování ochrany nevznikla 

situace, kde tepelná ochrana povolí více rozběhů, než je dovoleno. 

 V našem případě vznikla situace, kde byl nevhodně navržen výkon transformátoru a 

v nejhorším simulovaném případě poklesne napětí při startu motoru na hodnotu 78,86 % 𝑈2tr 

(10882,68 V). Převzato z dokumentace uvedené v příloze 5. 

4.11 Nastavení ochrany neukončené sekvence, ochrana rozběhu – 

REM620 

Nastavení ochranné funkce STTPMSU je popsáno v kapitole 3.8. Z důvodu nevhodného 

navržení výkonu transformátoru, uvedené v předchozí podkapitole bude tato ochranná funkce 

navržena pro start motoru (rozběh) při 0,8∙ 𝑈nmot (4,8∙ 𝐼nmot, délka rozběhu 33 s). 

Tato ochranná funkce využívá hodnoty z PTP 3 dle Obr. 2-1. Poměrný jmenovitý proud 𝐼n 

bude v tomto případě vypočten pomocí vzorce 

 𝐼n =
𝐼nmot

𝐼PTP3
=

312

300
= 1,04    (-; A, A), (4.63) 

kde 𝐼nmot je jmenovitý proud asynchronního motoru, 𝐼PTP3 je primární proud PTP 3. Postup, 

ze kterého vychází dále popsané nastavení je uveden v podkapitole 3.8.3. Pro detekci startu motoru 

je potřeba nastavit hodnotu Start detection A. Dle doporučení z literatury [13] bylo zvoleno   

 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐴 = 1,5 ∙ 𝐼n = 1,5 ∙ 1,04 = 1,56 ≈ 1,6   (-; A, A). 
(4.64) 

Pro studený stav je hodnota rozběhu 33 s a hodnota při zablokovaném rotoru nesmí překročit 

12 s (uvedeno v příloze 4). Díky tomu, že hodnota při zablokovaném rotoru je skoro o třetinu nižší, 

než hodnota rozběhu motoru je potřeba použít snímač otáček pro detekci neroztočení rotoru. Proto 

se použije mód Operation mode = IIt & stall a ochranná funkce bude kontrolovat počet startů 

motoru, dobu rozběhu motoru i neroztočení rotoru. 

Hodnota rozběhového proudu se v ochraně nastaví na 4,8∙ 𝐼n dle následujícího vzorce. 

 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 − 𝑢𝑝 𝐴 = 4,8 ∙ 𝐼n = 4,8 ∙ 1,04 = 4,992 ≈ 5    
(4.65) 

Čas rozběhu motoru se nastaví jako Motor start-up time = 34 s (1 s rezerva). Hodnota času 

Lock rotor time se nastaví dle výrobce na 12 s (Lock rotor time= 12 s). Hodnota Str over delay time 

se ponechá na defaultním nastavení 100 ms. 

Další součástí ochranné funkce je ochrana proti opakovaným startům. Ochrana bude navržena 

na 3 rozběhy během hodiny bez předchozího zatížení (studený stav). Nastavení se navrhne dle 

podkapitoly 3.8.2. Hodnota Cumulative time Lim ∑ 𝑡𝐶𝑡𝐿 se vypočte dle vzorce (3.23). 

 ∑ 𝑡𝐶𝑡𝐿 = (𝑛 − 1) ∙ trozb + 𝑡z = (3 − 1) ∙ 33 + 7 = 73 𝑠    
(4.66) 
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Časová záloha 𝑡z = 7 𝑠 byla zvolena 20 % z trozb. Hodnotu Counter Red rate ∆ ∑ 𝑡𝐶𝑅𝑟 

vypočteme dle vztahu (3.24). 

 ∆ ∑ 𝑡𝐶𝑅𝑟 =
𝑡rozb

𝑡reset
=

33

1
= 33 𝑠 ∙ ℎ−1   (4.67) 

Parametr Restart inhibit time je časová doba, která povolí další opakovaný start motoru. Po 

uplynutí této nastavené doby je povolen další start [13]. Výrobce motoru tuto hodnotu neuvádí, 

proto byla zvolena 1 minuta. Hodnotu pro detekci neroztočení motoru ponecháme na defaultní 

hodnotě Motor standstill A = 0,12. 

4.12 Nastavení ochrany při proudové nesymetrii MNSPTOC -

REM620 

Nastavení a popis ochranné funkce je uvedeno v podkapitole 3.9. Norma [20] PNE 33 3430-3 

uvádí, že u motorů, kde je hlavní účinek nesymetrie ohřev vinutí může být připuštěna krátkodobá 

úroveň nesymetrie do 4 % po několik sekund až minut. Limity pro provoz motoru při nesymetrii 

by měl uvádět výrobce motoru [20]. V našem případě tento parametr výrobce neuvádí.  

Literatura [12] uvádí, že úrovně nesymetrie 10 % jsou pro motor zcela neškodné a hodnota 20 

% je ještě použitelná. Vyšší hodnoty nad 20 % výrazně zvyšují teplotu vinutí rotoru i statoru, a 

proto by se měly vypínat. Ochrana při proudové nesymetrii má dle literatury [12] dvě využití. A to 

zabránit provoz motoru na dvě fáze (nesymetrie 58 %) a hlídat směr točení motoru. 

V Literatuře [16] je uvedeno, že pokud uvažujeme 5 % napěťové nesymetrie díky nevyvážené 

zátěži, tak při rozběhu motoru (6∙ 𝐼nmot) to způsobí 30 % proudové nesymetrie v motoru. To může 

mít za následek nadměrné oteplení v rotorovém či statorovém vinutí. Při nastavení ochrany je 

doporučeno dle literatury [16] použít dvě úrovně ochrany při proudové nesymetrii. První úroveň je 

doporučeno používat pro alarm a bývá nastavena na nižší hodnotu. Druhou úroveň je doporučeno 

používat pro vypínaní při vyšších hodnotách nesymetrie. 

Nastavení bylo navrhnuto tak, aby vypínalo nesymetrie dle časově závislé charakteristiky od 

10 % nesymetrie a dále aby bylo zamezeno provoz motoru na dvě fáze (dle literatury [12] 

nesymetrie 58 %). Proto využijeme dvě úrovně ochrany. První úroveň ochrany při proudové 

nesymetrii využívá časově závislou charakteristiku dle vzorce (3.27) Operating Curve type = Inv. 

curve B. Pro popud ochrany od 10 % nesymetrie je potřeba nastavit poměrnou hodnotu zpětné 

složky Start value dle následujícího vzorce. 

 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0,1 ∙ 𝐼n = 0,1    
(4.68) 

Jmenovitý proud 𝐼n Rated current se v ochraně nastaví dle vzorce (4.59). Časová konstanta 

motoru 𝑘mot Machine time Mult = 5 se nastaví na nejnižší možnou hodnotu, tak aby byla zajištěna 

co nejrychlejší doba vypnutí. Pro zajištění selektivního vypínání první a druhé úrovně ochrany při 

nesymetrii byla určena minimální vypínací doba první úrovně Minimum operate time = 3000 ms. 
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Druhá úroveň ochrany se nastaví na časově nezávislou charakteristiku Operating Curve type 

= IEC Def. Time a působení pro ochranu nastavíme níže pod 58 % nesymetrie.  

 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0,45 ∙ 𝐼n = 0,45    
(4.69) 

Zpoždění ochranné funkce je nastaveno na 2 s Operate delay time = 2000 ms. Na následujícím 

obrázku jsou zobrazeny vypínací charakteristiky ochrany při nesymetrii. 

 

Obr. 4-10 Vypínací charakteristiky ochrany při proudové nesymetrii v ochraně REM620 

4.13 Nastavení podpěťové ochrany PHPTUV – REM620 

Popis ochranné funkce je uveden v podkapitole 3.10. V našem případě vznikla situace, kde byl 

nevhodně navržen výkon transformátoru a v nejhorším simulovaném případě poklesne napětí při 

startu motoru na hodnotu 78,86 % 𝑈2tr (10882,68 V). Převzato z dokumentace uvedené v příloze 

5. Z toho důvodu musí být podpěťová ochrana nastavena pod touto hodnotou.  

Dle normy [22] ČSN 38 1120 se hranice pro rozběh motoru volí v rozsahu napětí 0,65-0,7 𝑈n. 

Dále její část čl. 4.2. říká: 

 Při spouštění jednotlivých pohonů s elektromotory nesmí napětí klesnout po odeznění 

elektromagnetického přechod. děje pod 85 % 𝑈n. Celkově nesmí klenout pod 80 % 𝑈n. 

 Při rozběhu motorů při samonajíždění nesmí po odeznění elektromagnetického 

přechodového děje poklesnout pod 65 % 𝑈n. 

První bod zde nejsme schopni dodržet, a to z důvodu startování motoru při 80 % 𝑈nmot. 

Podpěťová ochrana bude nastavena ve dvou úrovních. První úroveň bude nastavena na hodnotu 

10,35 kV (0,75∙ 𝑈n). Jelikož tato hodnota je blízko hodnotě napětí při rozběhu musí být časové 

zpoždění delší než rozběh motoru při 0,8∙ 𝑈nmot. Poměrná rozběhová hodnota napětí Start value 

prvního stupně podpěťové ochrany je nastavena dle následujícího vztahu. 

 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0,75 ∙ 𝑈n   
(4.70) 
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Časové zpoždění je nastaveno na Operate delay time = 50 s, tak aby byl zajištěn start motoru 

(33 s). Druhá úroveň podpěťové ochrany je nastavena na hodnotu 0,65∙ 𝑈n, a to dle vztahu (4.71). 

 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0,65 ∙ 𝑈n   
(4.71) 

Časové zpoždění ochrany je nastaveno na Operate delay time = 2 s. U obou úrovní se využije 

mžiková časová charakteristika Operating curve type = IEC DEF. time. Pokud hodnota napětí 

klesne pod 8,97 kV po dobu větší jak 2 s, pak druhá úroveň podpěťové ochrany vyšle signál pro 

popud výkonového vypínače. Hodnota napětí je měřena PTN v každé sekci rozvodny zobrazené 

v příloze 1. 
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5 TESTOVÁNÍ OCHRANNÝCH FUNKCÍ 
Pro přezkoušení nastavení ochranných funkcí se využívají sekundární zkoušky. Při 

sekundárních zkouškách se ochrana testuje bez připojení na přístrojové transformátory. Do ochran 

se přivádí proudy na úrovni sekundární strany PTP. Zkouška slouží k ověření činnosti ochran při 

nastavených parametrech dle kapitoly 4. 

5.1 Testovací zdroj FREJA 300 

Testovací systém FREJA 300 slouží k sekundárním zkouškám ochran. FREJA 300 je 

v podstatě regulovatelný zdroj proudu a napětí. Zdroj lze ovládat z přední strany přístroje v tzv. 

Local módu, nebo pomocí PC a softwaru FrejaWin. V našem případě byl při testování použit 

software FrejaWin 6.2. Na následujícím obrázku je zobrazena přední strana testovacího zdroje, 

 

Obr. 5-1 Přední panel testovacího zdroje FREJA 300 [23] 

kde je 1 - Binární vstupy (počet: 10), 2 - Binární výstupy (vypínací a spínací kontakt, počet: 

2x4), 3 - Displej s tlačítky používaný v Local mode, 4 - Otočný ovladač, 5 – Analogové vstupy pro 

měření proudu a napětí, 6 – Analogový vstup pro měřící snímač, 7 – DC zdroj, 8 – Přepínač (PC 

do FREJA 300 nebo ochrany), 9 – Proudové (dole) a napěťové (nahoře) výstupy, 10 – 

Multiconnector pro napětí a proudy [23]. 

Proudové výstupy jsou schopné vygenerovat 3x15 A, anebo jednofázově 45 A. Napěťové 

výstupy jsou schopné vytvořit napětí 3x150 V, 1x300 V a stejnosměrné 87 V. Testovací zdroj je 

možné napájet 100-240 V AC [23]. 

5.2 Schéma pracoviště pro sekundární testování ochran 

Počítač je propojen UTP (RJ45-RJ45) kabelem se zvolenu ochranou (RET630, REM620, 

REF615). Pomocí tohoto spojení jsme schopni softwarem PCM 2.7 (nebo jinou verzí) konfigurovat 

ochranné funkce. 

Počítač je připojen s testovacím zdrojem převodníkem USB na RS232 (FREJA). Pomocí 

softwaru FrejaWin nastavujeme napětí a proudy generované testovacím zdrojem. Z testovacího 

zdroje FREJA 300 jsou vedeny proudové výstupy IL1, IL2, IL3 do ochrany. Pro ochranu REM620 

a REF615 je zapojení proudových a napěťových výstupů z testovacího zdroje popsáno v kapitolách 

5.2.1 a 5.2.2. Na následujícím obrázku je uvedeno blokové schéma pracoviště. 

 



  Testování ochranných funkcí 

 

 

66 

 

Obr. 5-2 Blokové schéma pracoviště pro testování 

Při působení ochranné funkce ochrana vyšle signál pro vypnutí (trip). Čas od začátku testu po 

aktivaci vypínacího signálu (trip) je měřen testovacím zdrojem. 

5.2.1 Zapojení a základní konfigurace ochrany REM620 

Ochrana REM620 je dostupná ve dvou defaultních konfiguracích (A a B). Konfigurace A námi 

testovaná má 7 analogových proudových výstupů a 5 napěťových. Dále obsahuje 12 Binárních 

vstupů (BI) a 10 binárních výstupů (BO). Objednací kód (order code) ochrany je 

NBMNAANNNCC1BNN1XF. Tento kód nám specifikuje hardware (fyzické zapojení modulů, 

volitelné funkce, LCD displej atd.) a software ochrany (komunikaci, verzi ochrany, jazyk atd.) [24]. 

Fyzické zapojení proudových a napěťových vstupů je zobrazeno v příloze 6 [25]. Uzemňovací 

vodič N z testovacího zdroje FREJA300 byl zapojen do svorkovnice X120 svorka: 7, 9, 11. Přívod 

proudu z FREJA300 byl zapojen do X120 svorka: 8 (I1L), 10 (I2L), 12 (I3L). Toto zapojení 

simuluje hodnoty z PTP 3 zobrazeného na Obr. 2-1. 

Pro testování zemních ochran je netočivá složka proudu do ochrany přivedena z testovacího 

zdroje (fáze I1L) na svorkovnici ochrany X120: 13, 14. Toto zapojení simuluje hodnoty 

z průvlekového PTP 4 zobrazeného na Obr. 2-1. 

Vypínací signál (SO2) ochrany na svorkovnici X100: 13, 14 byl připojen k testovacímu zdroji 

FREJA 300 na binární vstup 1. Zde je měřen vypínací čas ochranné funkce.   

Převody PTP 3 a průvlekového PTP 4 (𝐼0) byly pomocí softwaru PCM 2.7 nastaveny do 

ochrany REM620 dle Tab. 2-2. Frekvenci 60 Hz je možné nastavit v PCM 2.7 nebo v LHMI – 

Configuration – System – Rated frequency – 60 Hz. Na Obr. 5-3 je uveden souhrn nastavených 

převodů PTP a PTN v ochraně REM620. 
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Obr. 5-3 Přehled nastavených převodů v ochraně REM620 

5.2.2 Zapojení a základní konfigurace ochrany REF615 

Objednací kód ochrany je HBFFAEAGNCC6BAB1XD. Defaultní konfigurace ochrany je F. 

Zapojení proudových vstupů je uvedeno v příloze 7. Zapojení měřících vstupů je stejné jako u 

ochrany REM620. Převod PTP 5 (𝐼0) byl pomocí softwaru PCM 2.7 nastaveny do ochrany REF615 

dle Tab. 2-2, ostatní převody jsou stejné jak u REM620 na Obr. 5-3. 

5.3 Tepelná ochrana MPTTR – REM620 

Předmětem testování je vypínací tepelná křivka studený stav (cold), která je zobrazená na Obr. 

4-7. Tepelná křivka za tepla (warm) by pro testování byla časově náročná z toho důvodu, že před 

každým testem zapůsobení tepelné ochrany by se musel simulovat běh motoru při nominálním 

proudu (oteplení cca 42 % před rozběhem motoru zobrazené na Obr. 4-8). 

 

Obr. 5-4 Nastavení tepelné ochrany MPTTR v softwaru PCM 2.7 

Nastavení ochranné funkce je uvedeno v kapitole 4.10 a jediný rozdíl mezi nastavením při 

testováním na Obr. 5-4, je v hodnotě Initial thermal Val. Tato hodnota definuje oteplení (tepelnou 

kapacitu) při spuštění či resetování ochrany. Hodnota Initial thermal Val byla nastavena na 0 %, 

aby při každém resetování ochranné funkce bylo oteplení ϑ = 0 [%]. Resetování ochranné funkce 
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je nutné z toho důvodu, aby po zapůsobení („tripu“) jsme vymazali tepelnou paměť v ochraně. To 

zajistí, že při dalším testování vždy budeme simulovat tepelnou ochranu za studeného stavu (motor 

nebyl předem zatěžován). 

Pomocí softwaru FrejaWin byly nastavovány různé násobky primárního proudu PTP 3 (300 

A) v sekundárních hodnotách (např. 
720

300
= 2,4 A) a to tak, aby byla proměřena celá charakteristika. 

Následně naměřený vypínací čas při určitém proudu byl vynesen a porovnán s tepelnou křivkou 

(studený stav) nastavenou v ochraně. Tabulka naměřených a nastavovaných hodnot je uvedena 

v příloze 8.  

 

Obr. 5-5 Vypínací charakteristika při testování tepelné ochrany MPTTR v ochraně REM620 

Jak lze vidět z Obr. 5-5 a z tabulek v příloze 8, tak tepelná ochranná funkce MPTTR v ochraně 

REM620 zapůsobila vždy správně a rozdíl mezi teoretickým časem vypnutí dle vzorce (4.58) a 

naměřeným vypínacím časem (testovacím zdrojem) je minimální. Ochrana vždy zapůsobila nad 

nastavenou tepelnou křivkou. 

5.4 Ochrana při proudové nesymetrii MNSPTOC – REM620 

Ochrana při proudové nesymetrii je nastavena ve dvou úrovních. Vypínací charakteristiky jsou 

zobrazeny na Obr. 4-10. Pro otestování funkce ochrany je potřeba proměřit vypínací 

charakteristiky. Ochranná funkce využívá hodnoty z PTP 3, kde jmenovitý převod je 300/1 A. 

Ochrana vypočítává zpětnou složku proudu ze vzorce (3.25), po vyjádření 
𝐼L̅1

𝐼n
 (sekundární hodnota) 

dostaneme následující vzorec využívaný pro výpočet určité nesymetrie 
𝐼2

𝐼n
. 
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𝐼L̅1

𝐼n
= (

𝐼2̅

𝐼n
∙ 3) − �̅�2 ∙

𝐼L̅2

𝐼n
− �̅� ∙

𝐼L̅3

𝐼n
    (5.1) 

Pokud například chceme nastavit na testovacím zdroji hodnotu nesymetrie 15 %, resp. 
𝐼2

𝐼n
=

0,15 pak tuto hodnotu dosadíme do vzorce (5.1) a získáme tak sekundární hodnotu proudu první 

fáze 
𝐼L̅1

𝐼n
 (1,45 A), kterou nastavíme do programu FrejaWin a hodnoty proudu 

𝐼L̅2

𝐼n
 a 

𝐼L̅3

𝐼n
 se nastaví na 

sekundární jmenovitou hodnotu proudu PTP 4 (1 A). Proudy jsou fázově pootočené o 120°. Na 

dalším obrázku je uvedeno nastavení ochrany uvedené v kapitole 4.12. 

 

Obr. 5-6 Nastavení ochrany při proudové nesymetrii (úroveň 1 a 2) v softwaru PCM 2.7 

Nastavení, které není zmíněné v kapitole 4.12 je ponecháno na defaultních hodnotách. 

Výsledky testu jsou uvedeny v příloze 8. Na následujícím obrázku jsou porovnány teoretické 

hodnoty času vypnutí s naměřenými hodnoty. Pří testování byla zapnuta vždy jen jedna úroveň 

ochrany. Nastavení ochranné funkce prošlo sekundárním testem. 

 

Obr. 5-7 Vypínací charakteristiky při testování ochrany při proudové nesymetrii v REM620 
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5.5 Ochrana neukončené sekvence, ochrana rozběhu STTPMSU – 

REM620 

Nastavení ochranné funkce je uvedeno v kapitole 4.11. V softwaru PCM 2.7 je v Application 

configuration uveden funkční blok ochranné funkce STTPMSU zobrazený na Obr. 5-8. Nastavení 

ochranné funkce je zobrazeno na Obr. 5-9. 

 

Obr. 5-8 FBD ochranné funkce STTPMSU 

 

Obr. 5-9 Nastavení ochrany neukončené sekvence, ochrany rozběhu STTPMSU 

Na Obr. 5-8 z FBD bloku jsou vyvedeny 4 výstupní signály, které reprezentují: 

 OPR_IIT – vypínací signál pro výkonový vypínač, který je aktivní při nedodržení 

podmínky (3.22) 

 OPR_STALL – vypínací signál pro výkonový vypínač při neroztočení rotoru 

 MOT_START – informující signál o rozběhu motoru  

 LOCK_START – signál blokující další rozběh (start) motoru.  

Neroztočení rotoru: 

Na Obr. 5-8 lze vidět signál X115_BI7_SPEED_SWITCH, který signalizuje roztočení rotoru 

(log. 1). Tento signál je použit pro kontrolu roztočení motoru. Využívá k tomu signál STALL_IND 

(log. 0 – roztočení motoru, log. 1 – neroztočení motoru, blokovaná hřídel motoru). Při aktivním 

signálu STALL_IND (log. 1), pak ochranná funkce odečítá z časovače nastavenou dobu Lock rotor 

time = 12 s a po uplynutí této doby ochrana aktivuje vypínací signál OPR_STALL. Pro další testy 

byl na signál STALL_IND přivedena log. 0. Pro testování ochrany byl použit zdroj FREJA 300, 

kde byla nastavena sekvence proudů v daném čase dle Obr. 5-10. 
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Ochrana proti opakovaným startům: 

Ochranná funkce byla navržena na tři rozběhy během hodiny. Testování proběhlo jako 

simulace tří rozběhů motoru při 4,8∙ 𝐼nmot a délce jednoho rozběhu 33 s. Časová doba mezi rozběhy 

byla 61 s a to kvůli nastavenému parametru Restart inhibit time = 1 min uvedeného v kapitole 4.11. 

Na Obr. 5-10 je uveden časový průběh testování ochrany. Při rozběhu motoru se aktivují signály 

MOT_START a LOCK_START. Signál MOT_START se po ukončení rozběhu deaktivuje (log.0), 

ale signál pro blokaci dalšího startu LOCK_START je stále v log. 1 a to po dobu 1 minuty (Restart 

inhibit time = 1 min). Po uplynutí této doby signál změní hodnotu na log. 0 a je povolen další start. 

V našem případě byl další rozběh simulován 1 s po změně signálu LOCK_START.  

 

Obr. 5-10 Časový průběh testování ochrany neukončené sekvence (proti opakovaným startům) 

Při třetím rozběhu, kdy je překročena hodnota nastaveného parametru Cumulative time Lim 

∑ 𝑡𝐶𝑡𝐿=73 s je signál LOCK_START v log. 1 a blokuje další rozběh motoru až do doby, kterou 

ochrana vypočte. V našem případě po třech simulacích rozběhu ochrana povolí další start motoru 

za 46 minut, tj. zobrazeno na Obr. 5-11. Parametr T_RST_ENA v ochraně zobrazuje čas, kdy bude 

povolen další rozběh. Tento parametr je uveden v Monitored data view v LHMI. Zde je taky 

uveden počet zaznamenaných rozběhů START_CNT a čas posledního rozběhu START_TIME. 

 

Obr. 5-11 Časový průběh 60 minut testování ochrany neukončené sekvence 
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Při testování a simulaci tří rozběhů byla taktéž zapnutá ochranná funkce MPTTR (tepelná 

ochrana) s nastavením uvedeným na Obr. 5-4. Oteplení (THERM-LEV) zobrazené v LHMI na 

stránce měření ochrany na konci třetího rozběhu zobrazovalo 64 %, což odpovídá simulaci na Obr. 

4-9, kde v 219 s je oteplení motoru 𝜗A = 64 %. Nastavení ochranné funkce prošlo sekundárním 

testem. 

5.6 Motorová zemní nesměrová ochrana EFLPTOC – REM620 

Pro testování ochranné funkce byl použit zdroj FREJA300, ze kterého byla připojena fáze I1L 

do svorek X100: 13, 14. Tímto zapojením byl injektován do ochrany proud 𝐼0 (PTP 4 dle Obr. 2-1). 

Ochranná funkce při sekundárním testování zapůsobila správně. Nastavení a naměřené hodnoty 

jsou uvedeny v příloze 8. 

 

Obr. 5-12 Vypínací charakteristika EFPLTOC při sekundárním testování 

5.7 Podpěťová ochrana PHPTUV – REM620 

Napěťové výstupy z testovacího zdroje FREJA 300 byli zapojené dle přílohy 6 do svorkovnice 

X130: 11 – 16. Při sekundárním testování byli zapnuté obě úrovně podpěťové ochrany. V příloze 

8 je uvedeno nastavení obou úrovní a naměřené hodnoty z testování. Ochranné funkce při 

sekundárním testování zapůsobily správně. 

 

Obr. 5-13 Vypínací charakteristika PHPTUV při sekundárním testování 
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5.8 Časově nezávislá nadproudová ochrana PHIPTOC – REF615 

Nastavení ochranné funkce prošlo sekundárním testem. Nastavení ochranné funkce a výsledky 

měření jsou uvedeny v příloze 9. 

 

Obr. 5-14 Vypínací charakteristika ochrany PHIPTOC při sekundárním testování 

5.9 Záložní zemní nesměrová ochrana EFHPTOC – REF615 

Nastavení ochranné funkce prošlo sekundárním testem. Nastavení ochranné funkce a výsledky 

měření jsou uvedeny v příloze 9. 

 

Obr. 5-15 Vypínací charakteristika ochrany PHIPTOC při sekundárním testování 
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6 KONTROLA PŘÍSTROJOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ 

PROUDŮ 
V této kapitole je uveden výpočet pro kontrolu jistících přístrojových transformátorů proudů 

použitých ve vývodu na Obr. 6-1. Kontrola přístrojových transformátorů proudu je provedena 

s ohledem na správnou funkci nadproudových ochran umístěných v terminálech RET630 a 

REF615 a rozdílové ochrany v digitální ochraně RET630. 

Pro správné působení ochranné funkce je důležité, aby v čase, kdy ochrana identifikuje a 

vyhodnocuje poruchu, nedošlo k přesycení PTP vlivem stejnosměrné složky zkratového proudu. 

Pokud by došlo k přesycení PTP vlivem stejnosměrné složky zkratového proudu, pak např. u 

rozdílové ochrany může vzniknout opožděné vypnutí anebo v horším případě působení ochranné 

funkce při vnějším zkratu (mimo chráněnou oblast). Obvyklý návrh dimenzování PTP dle třídy 

přesnosti, jmenovité zátěže, nadproudového činitele v těchto situacích nestačí [26]. Je potřeba PTP 

zkontrolovat dle následujících vztahů 

𝑛ALFskut = 𝑛ALFn ∙
𝑅bn+𝑅ct

𝑅b+𝑅ct
  (-; -, Ω, Ω, Ω, Ω), (6.1) 

𝑛ALFskut ≥ 𝐾td ∙
𝐼kmax

′′

𝐼1PTP
  (-; -, A, A), (6.2) 

kde 𝑛ALFskut je skutečný nadproudový činitel, 𝑛ALFn je jmenovité nadproudové číslo PTP, 𝑅bn 

je jmenovitý odpor zátěže PTP, 𝑅ct je vnitřní odpor sekundárního vinutí PTP, 𝑅b je skutečný odpor 

zátěže PTP, 𝐾td je přechodový činitel, 𝐼kmax
′′  je maximální rázový trojpólový zkratový proud, 𝐼1PTP 

je primární proud PTP [26]. 

Jmenovitý odpor zátěže 𝑅bn se vypočte ze štítkových údajů daného přístrojového 

transformátoru proudu dle následujícího vzorce. 

 𝑅bn =
𝑆nptp

𝐼2PTP
2      (Ω; VA, A) (6.3) 

Skutečný odpor zátěže PTP 𝑅b (skutečné břemeno) se dle [27] vypočte ze součtu rezistencí 

přívodního vedení 𝑅l, vstupního odporu 𝑅i a stykového odporu připojení přívodního vedení 𝑅sv 

(malá hodnota, může se zanedbat). 

 𝑅b = 2 ∙ 𝑅l + 𝑅i + 𝑅sv     (Ω; Ω, Ω, Ω) 
(6.4) 

Odpor vodiče 1 m CYKY 4 mm2 použitého pro připojení ochrany s PTP je 𝑅l = 4,4 mΩ. 

Vstupní odpor ochran (RET630, REM620, REF615) je dle manuálů [11],[13] 𝑅i = 20 mΩ.  

Číslo 𝐾td je činitel pro přechodové stavy. Tento činitel vyjadřuje, kolikrát se musí zvýšit 

požadované nadproudové číslo pro přenos nejhoršího případu stejnosměrné složky zkratového 

proudu po stanovenou dobu, ve které ochrana vyhodnocuje poruchu [26].  

 



  Kontrola přístrojových transformátorů proudů 

 

 

75 

Přechodový činitel se vypočte dle vztahu  

 𝐾td = 1 +
𝜔∙𝑇s∙𝑇p

𝑇p−𝑇s
∙ (𝑒

−
𝑡k
𝑇p − 𝑒

−
𝑡k
𝑇s)     (-), (6.5) 

kde 𝜔 je úhlová rychlost, 𝑇s je časová konstanta sekundární strany PTP, 𝑇p je časová konstanta 

primární strany (zkratového obvodu), 𝑡k je doba působení ochrany (doba po kterou se PTP nesmí 

přesytit). Časová konstanta primární strany 𝑇p se vypočte jako podíl indukčnosti zkratového 

obvodu 𝐿p a odporu zkratového obvodu 𝑅p. 

 𝑇p =
𝐿p

𝑅p
=

𝑋p

𝜔∙𝑅p
     (s; H, Ω) (6.6) 

Časová konstanta 𝑇s sekundární strany PTP se vypočte jako podíl magnetizační indukčnosti 

sekundárního obvodu 𝐿m a součtu odporu 𝑅b + 𝑅ct. Velikost magnetizační indukčnosti bývá oproti 

součtu odporu 𝑅b + 𝑅ct o hodně větší. Z toho důvodu se sekundární časová konstanta 𝑇s pohybuje 

v jednotkách sekund. Jelikož neznáme magnetizační indukčnost 𝐿m budeme uvažovat u všech 

výpočtů časovou konstantu 𝑇s = 5 s. 

 

Obr. 6-1 Schéma vývodového pole s naznačenými místy maximálních zkratů A a B 

Pro kontrolu PTP zobrazených na Obr. 6-1 vycházíme z parametrů zkratů v místě A a B 

(začátek kabelového vedení). Maximální hodnoty rázového zkratu 𝐼kmax
′′  a časových konstant 𝑇p 

v jednotlivých místech uvádí následující Tab. 6-1. Hodnoty časové konstanty primárního obvodu 

byly vypočteny ze zkratového odporu a reaktance dle vztahu (6.6). 
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Tab. 6-1 Maximální rázové zkratové proudu a časové konstanty v místech A-B 

Místo poruchy Parametry Hodnota 

A 𝐼kmax
′′  [kA] 7,486  

𝑇p [ms] 28,315  

B 𝐼kmax
′′  [kA] 23,427 

𝑇p [ms] 31,86 

6.1 Kontrola PTP 3 pro nadproudovou ochranu v REF615 

Parametry PTP 3 jsou uvedeny v Tab. 2-2: 𝑰𝟏𝐏𝐓𝐏 = 300 A, 𝒏𝐀𝐋𝐅𝐧 = 20, 𝑆nptp = 20 VA dle 

vzorce (6.3) 𝑅bn = 20 Ω, vnitřní odpor PTP 𝑅ct = 2 Ω. 

Odpor vedení mezi PTP 3 a ochranou REF615 je 𝑅l = 0,0176 Ω (4 m CYKY 4 mm2). Skutečná 

zátěž 𝑅b = 0,0552 Ω dle vzorce (6.4). 

Uvažuje se vznik zkratu v místě A dle Obr. 6-1: 𝐼kmax
′′  = 7,486 kA, časová konstanta 𝑇p = 

28,315 ms, časová konstanta 𝑇s = 5 s. Hodnota působení ochranné funkce PHIPTOC je dle [11] 𝑡k 

= 11 ms. Hodnotu přechodového činitele 𝐾td vypočteme vztahem (6.5). 

𝐾td = 1 +
𝜔 ∙ 𝑇s ∙ 𝑇p

𝑇p − 𝑇s
∙ (𝑒

−
𝑡k
𝑇p − 𝑒

−
𝑡k
𝑇s )

= 1 +
2𝜋 ∙ 60 ∙ 5 ∙ 28,315 ∙ 10−3

28,315 ∙ 10−3 − 5
∙ (𝑒

−
11∙10−3

28,315∙10−3 − 𝑒−
11∙10−3

5 ) = 4,432 

(6.7) 

𝑛ALFskut = 𝑛ALFn ∙
𝑅bn + 𝑅ct

𝑅b + 𝑅ct
= 20 ∙

20 + 2

0,0552 + 2
= 214,09 ≥ 𝐾td ∙

𝐼kmax
′′

𝐼1PTP
 (6.8) 

214,09 ≥ 4,432 ∙
7,486

0,3
= 110,592 (6.9) 

Závěr: Podmínka je za uvedených předpokladů splněna. Přístrojový transformátor 3 se při 

nejnepříznivějším případu nepřesytí. 

6.2 Kontrola PTP 1 pro nadproudovou ochranu v RET630 

Parametry PTP 1 jsou uvedeny v Tab. 2-2: 𝑰𝟏𝐏𝐓𝐏 = 400 A, 𝒏𝐀𝐋𝐅𝐧 = 20, 𝑆nptp = 10 VA dle 

vzorce (6.3) 𝑅bn = 10 Ω, vnitřní odpor PTP 𝑅ct = 2,119 Ω. 

Odpor vedení mezi PTP 1 a ochranou RET630 je 𝑅l = 0,0176 Ω (4 m CYKY 4 mm2). Skutečná 

zátěž 𝑅b = 0,0552 Ω dle vzorce (6.4). 

Uvažuje se vznik zkratu v místě B dle Obr. 6-1: 𝐼kmax
′′  = 23,427 kA, časová konstanta 𝑇p = 

31,86 ms, časová konstanta 𝑇s = 5 s. Hodnota působení ochranné funkce PHIPTOC je dle [13] 𝑡k 

= 10 ms. Kontrola nadproudové ochrany je zde vypočtena bez uvažovaného zpoždění ochranné 

funkce v kapitole 4.3 (Operate delay time = 300 ms). Hodnotu přechodového činitele 𝐾td 

vypočteme vztahem (6.5). 
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𝐾td = 1 +
𝜔 ∙ 𝑇s ∙ 𝑇p

𝑇p − 𝑇s
∙ (𝑒

−
𝑡k
𝑇p − 𝑒

−
𝑡k
𝑇s )

= 1 +
2𝜋 ∙ 60 ∙ 5 ∙ 31,86 ∙ 10−3

31,86 ∙ 10−3  − 5
∙ (𝑒

−
10∙10−3

31,86∙10−3 − 𝑒−
10∙10−3

5 ) = 4,23 

(6.10) 

𝑛ALFskut = 𝑛ALFn ∙
𝑅bn + 𝑅ct

𝑅b + 𝑅ct
= 20 ∙

10 + 2,119

0,0552 + 2,119
= 111,48 ≥ 𝐾td ∙

𝐼kmax
′′

𝐼1PTP
 (6.11) 

111,48 ≥ 4,23 ∙
23,427

0,4
= 247,74 (6.12) 

Závěr: Podmínka za uvedených předpokladů není splněna. To ale nijak neovlivní funkci 

nadproudové ochrany, jelikož zpoždění funkce PHIPTOC je nastaveno na 300 ms (kapitole 4.3). 

Do této doby přesycení stejnosměrnou složkou odezní.   

Pokud bychom nepoužili časové zpoždění ochrany (Operate delay time = 0 ms), pak by PTP 

1 vyhovoval při následujících podmínkách. Při použití stejného PTP s danými parametry, ale 

s vyšší jmenovitou zátěží (𝑆nptp = 30 VA tzn. 𝑅𝑏𝑛 = 30 Ω) by podmínka dle vztahu (6.14) byla 

splněna. 

𝑛ALFskut = 𝑛ALFn ∙
𝑅bn + 𝑅ct

𝑅b + 𝑅ct
= 20 ∙

30 + 2,119

0,0552 + 2,119
= 295,46 ≥ 𝐾td ∙

𝐼kmax
′′

𝐼1PTP
 (6.13) 

295,46 ≥ 4,23 ∙
23,427

0,4
= 247,74 (6.14) 

6.3 Kontrola PTP 1 a 3 pro rozdílovou ochranu 

Kontrola přístrojových transformátorů proudů pro rozdílovou ochranu se provádí s ohledem 

vzniku poruchy uvnitř chráněné oblasti a mimo chráněnou oblast (průchozí zkrat). 

1. Zkrat mimo chráněnou oblast (průchozí zkrat) 

V tomto případě uvažujeme vznik symetrického rázového zkratového proudu v místě A dle 

Obr. 6-1. Proud 𝐼kmax
′′  = 7,486 kA poteče přes PTP 1 i PTP 3. 

a) PTP 1: 

Parametry PTP 1 jsou uvedeny v Tab. 2-2: 𝑰𝟏𝐏𝐓𝐏 = 400 A, 𝒏𝐀𝐋𝐅𝐧 = 20, 𝑆nptp = 10 VA dle 

vzorce (6.3) 𝑅bn = 10 Ω, vnitřní odpor PTP 𝑅ct = 2,119 Ω. 

Odpor vedení mezi PTP 1 a ochranou RET630 je 𝑅l = 0,0176 Ω (4 m CYKY 4 mm2). Skutečná 

zátěž 𝑅b = 0,0552 Ω dle vzorce (6.4). Časová konstanta 𝑇p = 28,315 ms, časová konstanta 𝑇s =5 s. 

Hodnota působení ochranné funkce TR2PTDF je dle [13] pro mžikovou úroveň 𝑡k = 17 ms. 

Hodnotu přechodového činitele 𝐾td při uvažovaných daných předpokladů vypočteme vztahem 

(6.15). 
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𝐾td = 1 +
𝜔 ∙ 𝑇s ∙ 𝑇p

𝑇p − 𝑇s
∙ (𝑒

−
𝑡k
𝑇p − 𝑒

−
𝑡k
𝑇s )

= 1 +
2𝜋 ∙ 60 ∙ 5 ∙ 28,315 ∙ 10−3

28,315 ∙ 10−3 − 5
∙ (𝑒

−
17∙10−3

28,315∙10−3 − 𝑒−
17∙10−3

5 ) = 5,81 

(6.15) 

𝑛ALFskut = 𝑛ALFn ∙
𝑅bn + 𝑅ct

𝑅b + 𝑅ct
= 20 ∙

10 + 2,119

0,0552 + 2,119
= 111,48 ≥ 𝐾td ∙

𝐼kmax
′′

𝐼1PTP
 (6.16) 

111,48 ≥ 5,81 ∙
7,486

0,4
= 108,73 (6.17) 

Závěr: Podmínka je za uvedených předpokladů splněna. 

b) PTP 3 

Parametry PTP 3 jsou uvedeny v Tab. 2-2: 𝑰𝟏𝐏𝐓𝐏 = 300 A, 𝒏𝐀𝐋𝐅𝐧 = 20, 𝑆nptp = 20 VA dle 

vzorce (6.3) 𝑅bn = 20 Ω, vnitřní odpor PTP 𝑅ct = 2 Ω. 

Odpor vedení mezi PTP 3 a ochranou RET630 je 𝑅l = 0,154 Ω (35 m CYKY 4 mm2). Skutečná 

zátěž 𝑅b = 0,328 Ω dle vzorce (6.4). 

Uvažuje se vznik zkratu v místě A dle Obr. 6-1: 𝐼kmax
′′  = 7,486 kA, časová konstanta 𝑇p = 

28,315 ms, časová konstanta 𝑇s = 5 s. Hodnota působení ochranné funkce TR2PTDF je dle [13] 

pro mžikovou úroveň 𝑡k = 17 ms. Hodnota přechodového činitele 𝐾td je vypočtena v (6.15). 

𝑛ALFskut = 𝑛ALFn ∙
𝑅bn + 𝑅ct

𝑅b + 𝑅ct
= 20 ∙

20 + 2

0,328 + 2
= 189 ≥ 𝐾td ∙

𝐼kmax
′′

𝐼1PTP
 (6.18) 

189 ≥ 5,81 ∙
7,486

0,3
= 144,98 (6.19) 

Závěr: Podmínka je za uvedených předpokladů splněna. PTP 1 i PTP 3 při průchozím zkratu 

v místě A se při uvedených předpokladech nepřesytí. 

2. Zkrat uvnitř chráněné oblasti  

Kontrola PTP 1 při vzniku zkratu v místě B dle Obr. 6-1: 𝐼kmax
′′  = 23,427 kA, časová konstanta 

𝑇p = 31,86 ms, časová konstanta 𝑇s = 5 s. Hodnota působení ochranné funkce TR2PTDF je dle [13] 

pro mžikovou úroveň 𝑡k = 17 ms. Parametry pro PTP 1 jsou uvedeny v 1.a). 

𝐾td = 1 +
𝜔 ∙ 𝑇s ∙ 𝑇p

𝑇p − 𝑇s
∙ (𝑒

−
𝑡k
𝑇p − 𝑒

−
𝑡k
𝑇s )

= 1 +
2𝜋 ∙ 60 ∙ 5 ∙ 31,86 ∙ 10−3

31,86 ∙ 10−3  − 5
∙ (𝑒

−
17∙10−3

31,86∙10−3 − 𝑒−
17∙10−3

5 ) = 5,957 

(6.20) 

𝑛ALFskut = 𝑛ALFn ∙
𝑅bn + 𝑅ct

𝑅b + 𝑅ct
= 20 ∙

10 + 2,119

0,0552 + 2,119
= 111,48 ≥ 𝐾td ∙

𝐼kmax
′′

𝐼1PTP
 (6.21) 
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111,48 ≥ 5,957 ∙
23,427

0,4
= 348,89 (6.22) 

Závěr: Podmínka za uvedených předpokladů není splněna. V našem případě je to ovlivněno 

vysokým rázovým zkratovým proudem v místě B, nízkou jmenovitou zátěži PTP 1 𝑆nptp = 10 VA 

a uvažovaným dlouhým časem působení ochranné funkce 𝑡k = 17 ms ve vztahu (6.20). 

V technickém manuálu ochranné funkce není uveden potřebný čas pro vyhodnocení poruchy, 

pouze čas působení (tzn. čas, za který ochrana vyhodnotí poruchu a posílá vypínací signál). Při 

přesycení PTP 1 (vnitřní zkrat v místě B) může vzniknout opožděné vypnutí rozdílové ochranné 

funkce. 

Další možností, jak vyhovět podmínce (6.22) je při návrhu a specifikaci rozdílové ochrany 

vznést požadavek na kratší vyhodnocovací interval ochrany, tak aby činitel 𝐾td splnil následující 

podmínku. 

 111,48 ≥ 𝐾td ∙
23,427

0,4
   ⇒   𝐾td ≤ 1,9, tzn. 𝑡k < 2,5 𝑚𝑠      (6.23) 

Na základě výsledků je doporučeno zrevidovat návrh PTP 1. 

6.4 Kontrola průvlekových PTP 2, 4, 5 pro zemní ochrany 

Průvlekové transformátory proudu označené 2, 4 a 5 na Obr. 6-1 jsou použity na měření 

hodnot pro zemní nesměrové ochrany EFLPTOC a EFHPTOC. Kontrola těchto PTP by se 

prováděla stejně jako u výše uvedených PTP, pouze s rozdílem použitého maximálního rázového 

zkratového proudu ve vztahu (6.2). V tomto případě by se používal maximální jednopólový rázový 

zkratový proud 𝐼kmax(1f)
′′ .  

Hodnota maximálního jednopólového zkratového proudu v místě B je 𝐼kmax(1f)
′′ = 439 A. 

V místě A je hodnota jednopólového maximálního rázového proudu 𝐼kmax(1f)
′′ = 219 A. Jelikož 

k těmto PTP jsou připojeny pomalé ochrany, resp. zemní nesměrové ochrany s dlouhým časovým 

zpožděním (nad 0,5 s). Pak zde není třeba uvažovat činitel pro přechodové jevy 𝐾td.  

Z uvedeného vzorce níže je patrné, že není potřeba dělat celý výpočet jako v předešlých 

případech. Jmenovitý nadproudový činitel PTP 2 je 𝑛ALFn = 10, podmínka (6.24) bude splněna. 

Podmínka je splněna i u průvlekových PTP 4 a 5. 

 𝑛ALFn ∙
𝑅bn+𝑅ct

𝑅b+𝑅ct
≥

𝐼kmax
′′

𝐼1PTP
=

439

50
= 8,78      (6.24) 

S ohledem na 𝑰𝐤𝐦𝐚𝐱(𝟏𝐟)
′′ = 𝟐𝟏𝟗 𝐀, který může vzniknout v nulovém bodu transformátoru 

34,5 kV/13,8 kV je nesprávně zvolen převod PTP 5 (250/1 A). Zde by bylo vhodnější použít 

PTP s menším jmenovitým převodem 𝒑𝐈.
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7 ZÁVĚR 
Tato diplomová práce se zabývá nastavením ochranných funkcí pro zadanou 

vysokonapěťovou rozvodnu. Vzhledem k náročnosti a velikosti rozvodny bylo vybráno jedno 

vývodové pole zobrazené na Obr. 2-1.V první teoretické části práce je uveden popis rozvodny a 

vybraného vývodního pole, které je předmětem návrhu chránění. Uvedená rozvodna bude umístěna 

do Saudské Arábie, a to do sítě o jmenovité frekvenci 60 Hz. V této části práce je čtenář informován 

o použitých elektrických prvcích v rozvodně a ve vybraném vývodovém poli. Nejdůležitějšími 

chráněnými prvky ve vývodu je transformátor 34,5 kV/13,8 kV a asynchronní motor o výkonu 6 

MW. V této specifické části jsou uvedeny parametry přístrojů nacházející se ve vybraném vývodu. 

Jsou to parametry transformátoru, vedení, přístrojových transformátorů proudu a motoru. Tyto 

parametry jsou nutné pro návrh nastavení ochranných funkcí. Pro chránění byly použity digitální 

ochrany od firmy ABB z produktové skupiny Relion RET630, REM620 a REF615. 

Hlavní teoretická část práce se zabývá popisem ochranných funkcí, které mají být použity pro 

chránění vývodového pole. V této části je uveden popis funkce ochrany a u některých ochranných 

funkcí také doporučená parametrizace či výpočet potřebných hodnot pro nastavení. V závěru 

teoretické části je uveden návrh systému chránění, a to v kapitole 3.11. 

Praktická část práce je zaměřena na nastavení ochranných funkcí a jejich sekundární testování. 

V této části práce jsme navrhli a vypočítali nastavení ochranných funkcí transformátorové digitální 

ochrany RET630, vývodové ochrany REF615 a motorové ochrany REM620. Velký důraz byl 

kladen na zjištění návrhu nastavení pro vybrané ochranné funkce. Ochrana RET630 obsahuje tyto 

ochranné funkce: časově nezávislá nadproudová ochrana (50), časově závislá nadproudová ochrana 

(51), zemní nesměrová ochrana (51N), rozdílová (87T) a zemní rozdílová ochrana (87NL). 

V ochraně REF615 byly použity dvě ochranné funkce. Jednalo se o časově nezávislou 

nadproudovou ochrana (50) a zemní nesměrovou ochranu (51N). V motorové ochraně REM620 

jsou použity tyto ochranné funkce: podpěťová ochrana (27), ochrana při proudové nesymetrii (46), 

ochrana neukončené sekvence (48), tepelná ochrana motoru (49M) a nesměrová zemní ochrana 

(51N). 

V rámci práce byly rovněž provedeny sekundární zkoušky, tyto zkoušky slouží k přezkoušení 

funkce a nastavení ochran. Diplomová práce obsahuje výsledky sekundárních testů ochranných 

funkcí z digitálních ochran REM620 a REF615. Ochranné funkce v těchto konkrétních ochranách 

jsou uvedené výše. 

Poslední částí práce je kontrola zadaných přístrojových transformátorů proudu. Kontrola 

přístrojových transformátorů proudu je provedena s ohledem na správnou funkci nadproudových 

ochran umístěných v terminálech RET630, REF615 a rozdílové ochrany v digitální ochraně 

RET630. Z uvedených výsledků je doporučeno zrevidovat návrh použitého PTP 1 a zvážit použití 

jiného (menšího) převodu u PTP 5. 

Možnost dalšího postupu v diplomové práci je návrh nastavení pro další vývody uvedené 

v příloze 1. Zde se nám nabízí popis a návrh nastavení ochranných funkcí v podélné spojce (bus 

coupler), která spojuje obě části rozvodny.  
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PŘÍLOHA 1 
Schéma rozvodny 
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PŘÍLOHA 2  
IDMT charakteristika s nastaveným minimálním vypínacím časem 1s 
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PŘÍLOHA 3 
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PŘÍLOHA 4 
Tepelné křivky asynchronního motoru 
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PŘÍLOHA 5 
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PŘÍLOHA 6 
Fyzické zapojení proudových a napěťových vstupů do ochrany REM620 
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PŘÍLOHA 7 
Fyzické zapojení proudových a napěťových vstupů do ochrany REF615 
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PŘÍLOHA 8 
Tabulky nastavených a naměřených hodnot při sekundárním testování ochrany REM620: 

Ochranná funkce MPTTR – tepelná ochrana: 

Primární proud [A] Sekundární proud [A] Vypínací čas t [s] Teoretický vypínací čas [s] 

500 1,666 309,745 308,5 

600 2 195,274 194,7 

680 2,266 145,7 145,3 

720 2,4 127,941 127,6 

870 2,9 306,456 305,8 

1000 3,333 227,544 227,1 

1200 4 155,182 154,9 

1560 5,2 90,391 90,2 

1872 6,24 62,336 62,2 

2000 6,666 54,514 54,4 

Ochranná funkce MNSPTOC – ochrana při proudové nesymetrii 1. úroveň 

𝐼2

𝐼n

 [−] 
𝐼L1 [A] Teoretický vypínací čas [s] Vypínací čas t [s] 

0,15 1,45 437,52 432,64 

0,2 1,6 182,14 180,27 

0,3 1,9 67,67 67,60 

0,4 2,2 36,20 36,05 

0,5 2,5 22,63 22,53 

0,6 2,8 15,49 15,45 

0,7 3,1 11,31 11,27 

0,8 3,4 8,60 8,58 

0,9 3,7 6,78 6,76 

1 4 5,49 5,46 

1,1 4,3 4,52 4,51 

1,2 4,6 3,80 3,78 

1,3 4,9 3,23 3,22 

1,4 5,2 3,01 3,00 

1,5 5,5 3,01 3,00 

1,6 5,8 3,01 3,00 

Ochranná funkce MNSPTOC – ochrana při proudové nesymetrii 2. úroveň 

𝐼2

𝐼n

 [−] 
𝐼L1 [A] Vypínací čas t [s] Teoretický vypínací čas [s] 

0,45 2,35 2,014 2 

0,6 2,8 2,012 2 

0,9 3,7 2,013 2 

1,2 4,6 2,005 2 

1,4 5,2 2,003 2 

1,6 5,8 2,003 2 
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Tabulky nastavených a naměřených hodnot při sekundárním testování ochrany REM620: 

Ochranná funkce EFLPTOC – zemní nesměrová motorová ochrana 

Sekundární hodnota proudu (I1L, 

Ï2L, I3L faz. pootočené o 120°) 

nastavována v FREJA300 [A] 

𝐼

𝐼n

 [−] 
Vypínací čas t [s] Teoretický vypínací čas [s] 

0,301 0,301 0,52 5 

0,4 0,4 0,514 5 

0,5 0,5 0,51 5 

0,6 0,6 0,51 5 

Nastavení ochranné funkce EFPLTOC: 

 

Ochranná funkce PHPTUV – podpěťová ochrana 

𝑈

𝑈n

 [−] 

Sekundární hodnota napětí (U1L, 

U2L, U3L faz. pootočené o 120°) 

nastavována v FREJA300 [A] Teoretický vypínací čas [s] Vypínací čas t [s] 

0,76 43,852 ∞ nezapůsobila 

0,74 42,69 50 50,027 

0,7 40,39 50 50,032 

0,66 38,08 50 50,026 

0,65 37,5 2 2,002 

0,5 28,85 2 2,005 
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Nastavení PHPTUV: 
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PŘÍLOHA 9 
Tabulky nastavených a naměřených hodnot při sekundárním testování ochrany REF615: 

Ochranná funkce PHIPTOC – Časově nezávislá nadproudová ochrana  

𝐼

𝐼n

 [−] 

Sekundární hodnota proudu (I1L, 

I2L, I3L faz. pootočené o 120°) 

nastavována v FREJA300 [A] Teoretický vypínací čas [s] Vypínací čas t [s] 

10,01 10,01 0,1 0,108 

11 11 0,1 0,111 

12 12 0,1 0,108 

13 13 0,1 0,107 

14 14 0,1 0,107 

15 15 0,1 0,106 

Nastavení ochranné funkce PHIPTOC: 

 

Ochranná funkce EFHPTOC –  Záložní zemní nesměrová ochrana 

Sekundární hodnota proudu (I1L, 

Ï2L, I3L faz. pootočené o 120°) 

nastavována v FREJA300 [A] 

𝐼

𝐼n

 [−] 
Vypínací čas t [s] Teoretický vypínací čas [s] 

0,101 0,101 0,708 0,7 

0,2 0,2 0,712 0,7 

0,3 0,3 0,707 0,7 

0,4 0,4 0,711 0,7 

0,5 0,5 0,71 0,7 

0,6 0,6 0,706 0,7 
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Nastavení EFHPTOC: 

 


