
SPRÁVNÁ ÈINNOST ZEMNÍCH
SMÌROVÝCH RELÉ V SÍTÍCH  IT

Pøi instalaci zemních smìrových 
ochran a následném ovìøování jejich 
èinnosti se jeví jako nejvìt�í problém 
spolehlivé urèení správného napojení 
polarity nulové slo�ky napìtí U0 z otev-
øeného trojúhelníku mìøících transfor-
mátorù napìtí a nulové slo�ky proudu I0 
ze souètového mìøícího transformátoru 
proudu. Aby zemní smìrová ochrana 
mohla správnì vyhodnocovat a vypínat 
vadný úsek hlídané sítì, musí oba 
uvedené parametry, tj. U0 a I0 vstupovat 
do ochrany ve správné vzájemné 
vektorové orientaci, jinak dochází k její 
chybné funkci. 
Pomineme-li laboratorní podmínky
u výrobce ochran, je v rozvodenské 

praxi pøi jejich instalaci spoléháno 
víceménì na náhodu nebo se ovìøení 
správné èinnosti provede rizikovými 
zemními spojeními v hlídané síti, 
popøípadì se provádí rozborem a� po 
nastalém zemním spojení. Tento postup 
je velmi problematický a èasto vede
k odpojení ochrany z funkce vypínání, 
kdy� pùsobení nesprávnì zapojené 
ochrany je vylo�eno jako její ne-
spolehlivost a nepøesnost. Dùsledkem 
tohoto zákroku je ne�ádoucí - chybné - 
vypnutí.

Tento v praxi nevyhovující postup 
mù�e být nahrazen vyu�itím metody 
Ing. Bernarda Luká�e, která je chránìna 
vydáním �Osvìdèení o zápisu u�itného 

vzoru�. Nová metoda vy�aduje jen 
zanedbatelné náklady na provedení 
zkou�ky správného napojení a samotné 
funkce zemní smìrové ochrany. 
Metoda je ji� vyu�ívána speciali-
zovanými firmami, pøevá�nì v rozvod-
ných zaøízeních VN v dolech. Zájem
o nový postup projevily i firmy ABB, 
Schneider Electric a dal�í. 
V pøípadì Va�eho zájmu o vyu�ití 
uvedené metody, ponechte prosím na 
na�em stánku Va�i adresu nebo se 
spojte s autorem na ní�e uvedeném 
telefonním èísle. Obratem Vám sdìlíme 
bli��í informace.

N O V Á M E T O D A O V Ì Ø O V Á N Í F U N K C E

Q-ELEKTRIK
ul. Podzámèí 1926/20, 710 00 Ostrava, e-mail: info@q-elektrik.cz, www.q-elektrik.cz

Q-ELEKTRIK
Telefon: +420 605 244 980                                                        

Ing. Bernard Luká�



UPØESNÌNÍ PROBLÉMU KE SPRÁVNÉ
ÈINNOSTI SMÌROVÝCH ZEMNÍCH OCHRAN
Smìrové zemní ochrany instalované ve vývodních 
polích rozvoden izolovaných sítí IT mají chránit 
pouze na vývodu, na kterém vznikla porucha 
zemního spojení. Ostatní neporu�ené vývody musí 
zùstat v provozu - nesmí být ochranami vypnuty. 
Proto�e funkce smìrových zemních ochran je 
zalo�ena na wattmetrickém principu snímání 
velikosti a smìru toku jalové a v men�í míøe i èinné 
energie do místa zemního spojení, je nutné po 
instalaci ovìøovat jejich funkci z hlediska jejich 
reakce na vznik a místo zemního spojení. 
Jejich správná smìrová funkce je podmínìna 
správným nafázováním, to je správným pøipojením 
vstupních obvodù nulové slo�ky napìtí U0

 a reziduální nulové slo�ky zemního proudu I0. 
Nesprávné nafázování vznikne zámìnou vektorové 
orientace nulové slo�ky napìtí U0 vùèi reziduální 
nulové slo�ce zemního proudu I0, které jsou 
vstupními informacemi smìrových zemních ochran. 
Tak mù�e docházet k chybným funkcím
a ne�ádoucímu vypínání nepo�kozených vývodù, 
zatímco vadný vývod se zemním spojením zùstane 
zapnut. 
Správné nafázování se v souèasnosti dìje 
provádìním zemního spojení na ovìøovaném 
vývodu, co� je u sítí VN z bezpeènostního hlediska 
velmi rizikové nebo nepøímo, s pravdìpodobností 
omylu, nároèným promìøováním elektrických 
obvodù k ovìøení správnosti napojení ochrany. 

Druhý naznaèený zpùsob v�ak nepotvrdí, zda je 
ochrana funkèní a vypíná pøi zemním spojení 
chránìný vývod, na kterém do�lo k poru�e. 
Dále je mo�no pomocí pomìrnì drahé pøístrojové 
techniky vygenerovat nulovou slo�ku napìtí
a nulovou slo�ku reziduálního zemního proudu
s nastavitelným fázovým úhlem. Nevýhodou 
uvedeného zpùsobu ovìøování funkce ochran je 
jeho vhodnost pouze pro ovìøení funkce 
samostatné ochrany, proto�e tímto zpùsobem nelze 
ovìøit zda vstupní informace U0 a I0, které jsou 
snímány z ji� instalovaných mìøicích transfor-
mátorù napìtí a prùvleèného souètového mìøicího 
transformátoru proudu rozvodny èi rozvádìèù VN, 
jsou z hlediska vektorové orientace správnì na 
ochranu napojeny. 
Pro úplnost uvádím, �e nulová slo�ka napìtí U0 je 
získávána z otevøeného trojúhelníku mìøících 
transformátorù napìtí a reziduální nulová slo�ka 
zemního proudu I0 ze souètového mìøícího 
transformátoru proudu (z tzv. prùvleèného 
proudového mìnièe), v men�í míøe provedením 
souètu fázových proudu z výstupu mìøících 
transformátorù proudu, které musí být v tomto 
pøípadì instalovány ve v�ech fázích.
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