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Rozbor mimořádných událostí
způsobených údery blesků v roce 2012
Ing. Jiří Kutáč
soudní znalec v oboru elektrotechnika a energetika
specializace ochrana před bleskem a přepětím
1. Úvod
Blesk je pĜírodní fenomén, který se chová nezávisle na lidské þinnosti. Ze sledování
škodních událostí úþinkĤ atmosférických výbojĤ nejen v ýeské republice, ale také v zahraniþí,
je možno konstatovat, že lidé nemají na zemi dostateþný respekt k blesku.
O to je smutnČjší fakt, že na tomto neutČšeném stavu se podílí mnohdy technici a osoby
zodpovČdné za bezpeþnost široké veĜejnosti v ýeské republice. Je to dáno tím, že tyto osoby
mají velmi slabé znalosti o blesku a jeho úþincích a spoléhají se, že þetnost úderu blesku je
v ýR nízká. Zcela formálnČ aplikují pĜíslušné vyhlášky þ.268/2009 Sb. [1] a navazující
soubor norem ýSN EN 62305-1 až 4 [2 až 5]. Buć zcela pomíjejí, nebo použijí jen ty þlánky
normy, které jim momentálnČ vyhovují. NeuvČdomují si svou pĜípadnou trestní odpovČdnost
pĜi vzniku mimoĜádných událostí. ěídí se tČmito hesly:
-

„Papír snese všechno“;

-

„Za peníze v Praze dĤm“;

-

„Když to neudČlám já, udČlá to nČkdo jiný“;

-

„Kde není žalobce, není soudce“.

Výsledkem þinnosti, která je založena na výše uvedených heslech, je degradace úrovnČ
ochrany v celém oboru elektro.
2. Statistika škod [6]
PĜímé škody požárĤ zpĤsobených bleskem podle statistik Gě HZS ýR dosáhly za rok 2011
výše cca. 45 500 000 Kþ. PĜitom v roce 2010 þinily škody od blesku „jen“ cca. 11 000 000
Kþ. Když se ale porovná rok 2011 s rokem 2010 je možno konstatovat, že došlo k prudkému
nárĤstu škod zpĤsobených bleskem a to 5násobnČ. Požár zpĤsobí pĜedevším vyšší vrcholové
hodnoty bleskového proudu, protože energie blesku je dostateþná pro zapálení hoĜlavých
materiálĤ. Zde se jedná zejména o dĜevní konstrukce staveb.
Je velice dĤležité si uvČdomit, že v tČchto statistikách nejsou škody, pĜi kterých nedochází
k zahoĜení objektĤ – není výjezd hasiþĤ. Jde o škody vzniklé indukovanými pĜepČtími. Tyto
škody jsou mnohem þastČjší než škody od pĜímých úderĤ bleskĤ, ale výše jednotlivých škod
od pĜepČtí nemusí dosahovat hodnot od úderu blesku.
PĜedbČžné odhady pojišĢoven a HZS, které se zabývají škodami zpĤsobenými bleskem za
rok 2012, hovoĜí o þástkách v Ĝádu minimálnČ roku 2011.
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3. Požár domu od telefonu
Po pĜímém úderu blesku do sloupu telefonního vedení, došlo k zatažení þásti bleskového
proudu do rodinného domu (RD). Vstupní krabice pro telefonní kabel byla umístČna v ložnici
ve druhém poschodí. PĜeskokem na vnitĜní instalaci vedení NN došlo ke vzniku požáru.
Odhadovaná výše škod þinila na vnitĜním vybavení rodinného domu 150 000 Kþ.
Bylo zniþeno toto materiální vybavení RD:
-

VnitĜního vybavení ložnice;

-

Slaboproudé rozvody;

-

Silové rozvody;

-

Elektronické vybavení domu.

Vþasným zásahem hasiþĤ byly škody minimalizovány.
Z tohoto pĜípadu je zĜejmé, že nestaþí pro rodinný dĤm instalovat pouze hromosvod, ale je ho
potĜeba také doplnit o svodiþe SPD typu 1 na vstupech do RD pro:
-

síĢ NN

-

telefonní vedení.

Pozn.: Pro ochranu pĜed pĜepČtím je nutno instalovat svodiþe SPD typu 2 a 3.
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4. Kulturní památka versus jímaþ ESE
Po úderu blesku do ochranného prostoru jímaþe ESE došlo ke škodám na vnitĜním vybavení
kulturní památky ve výší 3 000 000 Kþ. Zarážející na této události byl fakt, že celá stavba
mČla být v „údajném ochranném prostoru“ jímaþe ESE. Po vzhlédnutí dokumentace, která
v sobČ zahrnovala i výpoþet Ĝízeného rizika dle ýSN EN 62305-2, je zcela zĜejmé, že
projektant nemá ani tušení o ochranČ pĜed bleskem a pĜepČtím.
Bleskem byl zasažen hĜeben stĜešní konstrukce kulturní památky, po které sjel bleskový
proud na nejbližší kovovou konstrukci požárního zabezpeþovacího systému. Tato konstrukce
nebyla navíc uzemnČna a poté došlo k pĜeskokĤm bleskového proudu na kĜižující se vnitĜní
metalické instalace. Byly zniþeny tyto systémy:
-

Zabezpeþovací (EZS) a požární (EPS);

-

Kamerový (CCTV);

-

Datový.
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Tato událost dokresluje celkovou nespolehlivost jímaþĤ ESE, což dokazují další mimoĜádné
událostí zveĜejnČné v þasopise ELEKTRO:
-

Výbuch bioplynové stanice v Malšicích v roce 2011 (Elektro þ. 11/2011);

-

Hotel v plamenech v roce 2007 (Elektro þ.8-9/2012);

-

Smrt na stadionu v Malajsii v roce 2012 (Elektro þ.10/2012).

5. Smrt na golfovém hĜišti
Dne 29. 6. 2012 došlo na golfovém hĜišti v Horním Hessensku (NČmecko) k tragické
události, pĜi které po úderu blesku byly na místČ usmrceny tĜi golfistky a þtvrtá podlehla svým
zranČním po þtyĜech dnech pobytu v nemocnici. VČk smrcených byl v rozmezí 41, 50, 66 a 67
let. Tato událost byla o to smutnČjší, že na témže hĜišti hráli golf jejich manželé, kteĜí byli o
jednu jamku vzdáleni (500 m). ObČ skupiny pĜekvapila bČhem hry letní bouĜka, a proto se šli
všichni schovat pod dĜevČné pĜístĜešky. Bohužel blesk udeĜil do stromu (tĜešnČ) v tČsné
blízkosti jednoho z tČchto pĜístĜeškĤ. NáslednČ pĜeskoþil blesk ze stromu na pĜístĜešek, který
nemČl hromosvod, a z nČj na golfistky, které pravdČpodobnČ sedČly vevnitĜ na laviþce. Muži,
když zjistili, že jejich manželky se nehlásí, okamžitČ se vrátili na místo pĜístĜešku a našli tam
své ženy ve stavu klinické smrti. PĤl hodiny trvaly oživovací pokusy, které nebyly úspČšné.
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Proto by mČla platit pĜi pobytu ve volné pĜírodČ následující pravidla:
-

Je-li doba mezi zábleskem a hromem:
- 30 s je potĜeba okamžitČ vyhledat objekt (nejlépe s hromosvodem), pĜípadnČ zajít
hloubČji do lesa;
- 5 s udČlat ve volné pĜírodČ nebo objektu bez hromosvodu (uprostĜed objektu) dĜep
s nohami u sebe, v objektu s hromosvodem se vzdálit od svodĤ na vzdálenost 3 m;
- 30 min po odeznČní posledního zahĜmČní je bezpeþný pohyb osob ve volné pĜírodČ.

6. Shrnutí:
Tento krátký pĜíspČvek má sloužit k osvČtČ v ochranČ pĜed bleskem z pohledu nČkolika
mimoĜádných událostí, které se staly po pĜímých úderech blesku. Aby k tČmto událostem
nedocházelo:
-

je nutno dodržovat:
- platné právní pĜedpisy ýeské republiky,
napĜ. vyhlášku þ. 268/2009 Sb. §36 a §3 [1];
- na ni navazující soubor norem ýSN EN 62305-1, 3, 4 ed.2 a ýSN EN 62305-2
[2 až 5].

-

Nepoužívat bezmyšlenkovitČ jednotlivé þlánky norem – jen formálnČ, aniž by byla
splnČna další logická návaznost mezi odstavci [7].

-

Nespoléhat na nízkou þetnost bleskových výbojĤ v ýeské republice ve srovnání
s þetností, napĜ. v Malajsií.

-

Je potĜeba mít stále na pamČti, že ochrana pĜed bleskem má v okamžiku úþinkĤ
blesku ochránit osoby a majetek pĜed jeho pĤsobením.

Literatura:
[1]

Vyhláška þ. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

[2]

ýSN EN 62305 – 1 ed.2 , 2011-09: Ochrana pĜed bleskem – þást 1: Obecné principy.

[3]

ýSN EN 62305 – 2, 2006-11: Ochrana pĜed bleskem – þást 2: ěízení rizika.

[4]

ýSN EN 62305 – 3 ed. 2, 2012-01: Ochrana pĜed bleskem – þást 3: Hmotné škody na
stavbách a ohrožení života.

[5]

ýSN EN 62305 – 4 ed.2 , 2011-09: Ochrana pĜed bleskem – þást 4: Elektrické a
elektronické systémy ve stavbách.

[6]

Kaiser, R.: PĜíspČvek do sborníku konference „Atmosférické výboje a protipožární
ochrana staveb“, Praha 2012.

[7]

Kutáþ, J. , Meravý, J.: Ochrana pĜed bleskem a pĜepČtím z pohledu soudních znalcĤ,
SPBI Ostrava 2010.
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Novostavba hotelu „chráněná“ aktivním
jímačem ESE v plamenech
Ing. Jiří Kutáč, soudní znalec v oboru elektrotechnika a energetika, specializace
ochrana před bleskem a přepětím;
doc. Ing. Zbyněk Martínek, CSc., ZČU v Plzni, Fakulta elektrotechnická, katedra
elektroenergetiky a ekologie;
Ing. Jan Mikeš, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra elektroenergetiky;
David Černoch, autorizovaný projektant ČKAIT, revizní technik EZ
Po úderu blesku o vrcholové hodnotě proudu 111 kA do aktivního jímače ESE, který byl umístěn na střeše hotelu, blesk přeskočil z jednoho svodu na vnitřní instalaci objektu.
Bezprostředně poté se vzňala střešní konstrukce hotelu. Požár byl uhašen po brzkém příjezdu jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. Velké štěstí bylo, že
hotel byl těsně před dokončením, a tudíž nebyl obsazen lidmi. Celkové škody činily
asi 300 000 korun. Hromosvod měl platnou zprávu o revizi.

Úvod
V poslední dekádě 20. století znovu velmi intenzivně ožila otázka ochrany osob
a majetku před přímým úderem blesku. Česká republika dlouhodobě (intenzivně od 50.
let 20. století) patří k zemím, ve kterých

organizací. Došlo tak k využívání systémů nehomologovaných v České republice, které v současné době odporují i základnímu souboru norem
ČSN EN 62305. Na zhoršení tohoto
stavu se podílejí i orgány státní správy, které by naopak měly dohlížet na
prosazování zásad bezpečnosti
osob a majetku a jejich ochrany před bleskem. Z důvodu
růstu počtu instalací aktivních
jímačů ESE v České republice je nutné informovat širokou odbornou i laickou veřejnost o případech selhání této
technické varianty hromosvodu. Jeden z mnoha případů se
stal v roce 2007, kdy po úderu blesku začala hořet střecha
stavby hotelu.
Obr. 2. Zahoření podkroví hotelu

Platná legislativa v oblasti
ochrany před bleskem
v České republice
V právním státě je třeba dodržovat platné zákony a vyhlášky. V oblasti ochrany před bleskem platí vyhláška ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR) č. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcích na stavby
[1] (před rokem 2009 to byla vyhláška
č. 137/1998 Sb. [2]). V § 36 jsou vyjmenovány stavby, pro které je nutné
provést analýzu rizika podle normaObr. 1. Požár hotelu Odry způsobený úderem blesku tivních podkladů:
a) ohrožení života nebo zdraví osob,
do aktivního jímače ESE
zejména ve stavbě pro bydlení, stavbyly hromosvodní ochranou opatřovány přebě s vnitřním shromažďovacím prostorem,
devším budovy v soukromé sféře. Této tradistavbě pro obchod, zdravotnictví a školství,
ce a ochoty lidí investovat do vlastní ochrany
stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě
objektů bylo zneužito lobbystickými metopro větší počet zvířat,
dami prodejců, k čemuž přispěla nedostatečb) poruchu s rozsáhlými důsledky na veřejná osvěta a neprofesionalita kompetentních
ných službách, zejména v elektrárně, ply-
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nárně, vodárně, budově pro spojová zařízení a nádraží,
c) výbuch zejména ve výrobně a skladu výbušných a hořlavých hmot, kapalin a plynů,
d) škody na kulturním dědictví, popř. jiných
hodnotách, zejména v obrazárně, knihovně, archivu, muzeu, budově, která je kulturní památkou,
e) přenesení požáru stavby na sousední stavby, které podle písmen a) až d) musí být
před bleskem chráněny,
f) ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem v důsledku jejího umístění na návrší nebo vyčnívá-li nad okolí, zejména u továrního komína, věže, rozhledny a vysílací věže.
Z výkladu MMR je zřejmé, že stavby veřejného charakteru, jako např. hotely, spadají
do rozsahu této vyhlášky a je třeba postupovat
v duchu § 3 této vyhlášky podle souboru českých technických norem (ČSN EN 62305-1,
-2, -3 a -4) [3] až [6].

Podle stanoviska ministerstva průmyslu
a obchodu (dále MPO) jsou hromosvody podle vyhlášky č. 73/2010 Sb. § 2 [7] vyhrazená technická zařízení, na která se nevztahuje
zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků [8], a zákon č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů [9].
Podle stanoviska Úřadu pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ) národní francouzská norma NF C 17-102 [10] a slovenská norma

su ve tvaru písmena T se dvěma nadzemními
podlažími oznámil majitel na operační středisko hasičů po půl deváté večer. Na místo vyjelo pět jednotek Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje. Pod kontrolu dostali hasiči požár za půl hodiny. Během další necelé hodiny museli rozebírat střechu zvenku,
a dokonce i sádrokartonové podhledy zevnitř
a prolévat je vodou. Zasažena byla především
střešní konstrukce na ploše 4 × 2 metry. Po
uhašení požáru na místě ještě zůstali místní hasiči z důvodu hlídání požářiště (obr. 1 a obr. 2).
Obr. 3.
Návrh
ochranných
prostorů
aktivního
jímače ESE
podle
NF C 17-102
[10]

ESE
27 m
Rp = 35 m (3 m pod vrcholem hlavice ESE)

3m

Rp = 64 m (7,5 m pod vrcholem hlavice ESE)
11 m
40 m

r = 213 m

Obr. 4.
Kontrola
ochranného
prostoru
aktivního
jímače ESE
podle ČSN
EN 62305-1
(poloměr
valící se
koule
r = 213 m)

ESE

11 m

8m

Redakce Elektro připravuje …
V příštím čísle časopisu Elektro 10/2012
bude zveřejněn článek o fatální nehodě
v důsledku zásahu studenta bleskem na fotbalovém hřišti v Malajsii, které bylo „chráněné“ aktivními jímači (ESE). V dalším
textu je krátká upoutávka na tento článek.

Smrt na stadionu
Zpráva o osudném použití aktivního
jímače (ESE) v Malajsii
…
Osudný večer 16. března 2012 hrál student Mohd Ridwan Jamal se svými přáteli
fotbal na malém stadionu patřícím univerzitě Kolej Univerziti Islam Melaka (KUIM).
Nikdo v té chvíli netušil, že se blíží tragédie, která si vyžádá jeden mladý život.
Malajsie je země s poměrně velkou četností úderů blesku, a proto zde ochrana před
bleskem hraje, nebo by měla hrát důležitou
roli. Vzhledem k tomu, že je univerzitní
hřiště situováno na vrcholu pustého kopce,
lze ho považovat za místo s velkým rizikem
zásahu blesku. Vedení školy si bylo tohoto
rizika vědomé, a proto svěřilo ochranu tohoto stadionu odborníkům na ochranu před
bleskem. A tak byly na tomto fotbalovém

40 m

Obr. 5.
Kontrola
dostatečné
vzdálenosti s aktivního
jímače ESE
podle [12]

ESE
27 m
3m

0,605 m

0,36 m

11 m

40 m

STN 34 1391 [11] nebyly převzaty do soustavy ČSN a nejsou ani normami harmonizovanými, nelze je podle právního názoru ÚNMZ používat pro účely vyhlášky
č. 268/2009 Sb. [1] jako odkaz na platné normy zavedené v České republice.

Tisková zpráva hasičů
Dne 21. června 2007 zapálil bleskový výboj střechu novostavby hotelu v Odrách, který
se nacházel „v ochranném prostoru“ aktivního
jímače ESE. Požár střechy objektu o půdory-

Instalace aktivního hromosvodu ESE
podle francouzské národní normy
NF C 17-102 [10]
Bezprostředně po uhašení požáru byl demontován jímač ESE. Montážní ﬁrma hlavici jímače „údajně“ odeslala zpět k výrobci
do Francie pro účely šetření. Instalace hromosvodu podle národní francouzské normy
NF C 17-102 [10] měla „platnou“ zprávu
o revizi. Uvedená novostavba hotelu se nacházela na úpatí kopce, tedy v oblasti se zvýšenou bouřkovou činností.
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hřišti instalovány jako ochrana před bleskem dva aktivní jímače ESE, a to na osvětlovacích rampách umístěných na protilehlých koncích hřiště.
Když večer 16. března 2012 udeřil blesk
do prostoru stadionu, nacházeli se hráči
uvnitř deklarovaného ochranného prostoru
jímače, přesto se již jeden z nich nevrátil
domů živý. Tato smrt univerzitního studenta
v KUIM by neměla být brána odpovědnými
orgány na lehkou váhu, neboť se může tato
situace kdykoliv opakovat. Nejde o nešťastnou náhodu, ale o trestuhodnou nedbalost.
…
Tato nehoda je další neoddiskutovatelný důkaz selhání jímače ESE se smrtelnými následky, jelikož oběť byla zasažena
bleskem evidentně uvnitř deklarovaného
ochranného prostoru jímače. Při stovkách
rekreačních zařízení po celé zemi používajících jímače ESE k ochraně otevřeného
prostranství nepotrvá dlouho, než se jiný
student nebo někdo z veřejnosti stane další
obětí přímého zásahu bleskem.
…
Celý článek o této smrtelné nehodě
v důsledku zásahu blesku v místě chráněném aktivními jímači ESE uvedeme
v příštím čísle Elektra 10/2010.

Ochrana před bleskem byla provedena
podle francouzské národní normy NF C 17-102 [10]:
– Jímací soustava – jedním jímačem ESE,
který byl pro ochranu uvedených objektů
podle platného souboru norem ČSN EN
62305 zcela nedostatečný (obr. 4).
Podle přílohy A.4 normy ČSN EN 62305-1
se pomocí metody valící se koule pro
bleskový proud 111 kA vypočítá její poloměr jako:
r = 10 · I

0,65

= 10 · 111

0,65

= 213 m

kde
r je poloměr valící se koule (m),
I
vrcholová hodnota bleskového proudu (kA).
– Soustava svodů – jedním svodem, který
nezaručil bezpečné odizolování bleskového proudu od vnitřních konstrukcí hotelu
(především klimatizace kovových nosných
proﬁlů sádrokartonových příček). Dostatečná vzdálenost s pro jeden svod 0,605 m
(obr. 5). Podle literatury [12] se dostatečná
vzdálenost s vypočítá:
V

Pro výškovou úroveň: 7 až 12 m (hřebenové vedení):
V






   
    

s = s1 + s2 = 0,16 + 0,12 = 0,28 m
kde (pro případ hotelu)
M´ je vzájemná indukčnost (1,5 μH/m),
T1 doba čela (10 μs),
činitel rozdělení bleskového proud
kc
(pro třírozměrnou soustavu | 0,44,
pro hřebenovou soustavu | 0,36,
obr. C.3 podle ČSN EN 62305-3 ed. 2),
km činitel materiálu (cihla | 0,5),
l
délka svodu (7 a 5 m),
imax vrcholová hodnota bleskového proudu (111 kA).

N
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kde (pro případ hotelu)
M´ je vzájemná indukčnost (1,5 μH/m),
doba čela (10 μs),
T1
činitel rozdělení bleskového proukc
du (pro jeden svod | 1),
činitel materiálu (cihla | 0,5),
km
l
délka svodu (12 m),
imax vrcholová hodnota bleskového proudu (111 kA).
– Uzemňovací soustava – základovým zemničem.

Posouzení ochrany před bleskem podle
ČSN EN 62305-3 [3] až [6], EN 62305-1
až 4 [13] až [16] a IEC 62305-1 až 4 [17]
až [20]

Obr. 6. Situace po uhašení požáru

s = 0,28 m

s = 0,28 m

s = 0,16 m

s = 0,16 m

Obr. 7. Návrh jímačů, svodů a kontrola dostatečné vzdálenosti s podle ČSN EN 62305-3 [5]

Při zvýšení počtu svodů bylo podstatně
sníženo riziko přeskoku ze soustavy svodů
na vnitřní instalace objektu.
Hlavním důvodem vzniku požáru hotelu
s největší pravděpodobností bylo nedodržení dostatečné vzdálenosti s mezi jedním svodem a vnitřní elektrickou instalací budovy.

Shrnutí
Je nutné a potřebné informovat technickou
i laickou veřejnost o nedokonalé ochraně objektů za pomoci aktivních jímačů ESE, které se
při selhání chovají jako klasické kovové jímače a v nedostatečném počtu odporují předepsaným hodnotám svodů a jímačů ČSN EN 62305.
Jak dokázaly mimořádné události, např.:
– hotel v Odrách (2007) [21] – větší hodnota
bleskového proudu 111 kA,
který protekl jedním svodem,
způsobila jeho přeskok a následně zapálení stavby,
– bioplynová stanice v Malšicích (2011) – menší hodnota bleskového proudu 18 kA
zapříčinila úder do ochranného prostoru aktivního jímače ESE, který způsobil
výbuch a požár této stanice (viz Elektro č. 11/2011,
str. 23-26).
Aby nedocházelo k těmto mimořádným událostem, je
nutné dodržovat soubor českých technických bezpečnostních norem ČSN EN 62305-1
až -4 [3] až [6], dále také EN
62305-1 až -4 [13] až [16], IEC 62305-1 až -4
[17] až [20]. Tyto normy v sobě obsahují mnohaleté zkušenosti odborníků v ochraně před
bleskem z celého světa.
Pracovníci státního odborného dozoru
(SOD) by si měli uvědomit, že jejich povinností je na prvním místě prosazovat principy bezpečnosti pro osoby a stavby tak, aby
bylo omezeno obecné ohrožení veřejnosti.
V praxi tomu tak často není a bohužel jejich

– Jímací soustava – hřebenové vedení (obr. 7
a obr. 8) je uchyceno na hřebenu střechy
tak, že byly splněny požadavky normy
ČSN EN 62305-3, čl. 5.2.
– Soustava svodů – sedm svodů (obr. 7
a obr. 8). Původní jeden svod byl doplněn
dalšími šesti svody, které byly prioritně
umístěny v rozích objektu a připevněny
k okapům. Tak byla zkrácena dostatečná
vzdálenost s podle literatury [12]:
Pro výškovou úroveň: 0 až 7 m (mřížová
soustava):
V

N
0
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    P 
    

Obr. 8. Současný stav hromosvodu podle ČSN EN 62305-3 [5]

14

prioritou je za jakoukoliv cenu najít řešení
tak, aby byly splněny požadavky dovozců
těchto zařízení.
Podle trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. [22]
je nejen trestně zodpovědný projektant, revizní
technik, soudní znalec, ale osobní trestní zodpovědnost nese také inspektor SOD.
Literatura:
[1] Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
[2] Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
[3] ČSN EN 62305-1: 2006 Ochrana před bleskem –
část 1: Obecné principy.
[4] ČSN EN 62305-2: 2006 Ochrana před bleskem –
část 2: Řízení rizika.
[5] ČSN EN 62305-3: 2006 Ochrana před bleskem –
část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí
života.
[6] ČSN EN 62305-4: 2006 Ochrana před bleskem – část 4: Elektrické a elektronické systémy
ve stavbách.

[7] Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení,
jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších
podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška
o vyhrazených elektrických technických
zařízeních).
[8] Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti
výrobku a o změně některých zákonů.
[9] Zákon č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
[10] NF C 17-102:1995 Protection of structures and
of open areas against lightning using early
streamer emission air terminals.
[11] STN 34 1391:1998 Elektrotechnické predpisy:
Výber a stavba elektrických zariadení Ochrana
pred bleskom. Aktívne bleskosvody.
[12] HASSE, P. – WIESINGER, J. – ZISCHANK,
W.: Handbuch für Blitzschutz und Erdung.
5. Auﬂage, Richard Pﬂaum Verlag GmbH&CO.KG., München, 2006.
[13] EN 62305-1:2006 Protection against lightning – Part 1: General principles.
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[14] EN 62305-2:2006 Protection against lightning – Part 2: Risk management.
[15] EN 62305-3:2006 Protection against lightning – Part 3: Physical damage to structures
and life hazard.
[16] EN 62305-4:2006 Protection against lightning – Part 4: Electrical and electronic systems within structures.
[17] IEC 62305-1:2006 Protection against lightning – Part 1: General principles.
[18] IEC 62305-2:2006 Protection against lightning – Part 2: Risk management.
[19] IEC 62305-3:2006 Protection against lightning – Part 3: Physical damage to structures
and life hazard.
[20] IEC 62305-4:2006 Protection against lightning – Part 4: Electrical and electronic systems within structures.
[21] KUTÁČ, J. – MERAVÝ, J.: Ochrana před
bleskem a přepětím z pohledu soudních znalců.
SPBI Ostrava, 2010.
[22] Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Výklad stanovisek dotčených ministerstev k jímačům ESE
Mgr. Zdeněk Veselý, ÚNMZ Praha
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Řešené případy v oboru kriminalistika,
odvětví elektrotechnika, v rámci znaleckého zkoumání u PČR
pplk. Pavel Válek, Ph.D.
Kriminalistický Ústav Praha ČR
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Odpovědnost projektanta při řešení náhrady škody
fotovoltaické elektrárny FVE, povinnost provozovatale FVE
Ing. Jiří Táborský, Ph.D., soudní znalec, Praha, Unie SZ

Odpovědnost projektantů
při řešení škodních
událostí FVE a dokladové
povinnosti majitelů FVE
ke škodě



Vážení účastnící



Cílem mé přednášky, je krátce Vás seznámit s několika pojistnými
případy, s přímým vztahem k odpovědnosti projektantů, revizních
techniků a montážních společností za škodu na FVE.



Vzhledem k situaci, kdy se jedná o živé události, nebo události,
které vznikly v nedávné době, nebudu je konkretizovat.



Pouze bych chtěl zobecnit, některé poznatky prováděných šetření
ve vztahu k odpovědnosti za dílo

Úvod



Obecná
osoby.

odpovědnost

autorizované

Architekt (popřípadě spolu s ním specialista)
nese odpovědnost za škody způsobené na
majetku nebo životech a zdraví při provádění
stavby
nebo
jejím
užívání,
pokud
byly
způsobeny chybou v projektové dokumentaci;
takovou chybou (vadou) dlužno rozumět i
případ nesprávně stanoveného technického
určení díla, resp. požadavků nezbytných pro
určitý bezpečný provoz.

Obecné zásady
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Vymezení odpovědnosti architekta za vady projektu a
škody způsobené vadami projektu.
Stavební zákon předjímá vydání zvláštního právního předpisu pro určení přesnějších podmínek
výkonu povolání. Tímto předvídaným zvláštním předpisem je především zákon č. 360/1992 Sb., o
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, který uvedenou podmínku stanovuje
v § 2 odst. 4 a 5 přesněji, přičemž přesněji vymezuje i celkový okruh činností konaných
autorizovanými osobami: § 2 odst. 1 a 2 zahrnuje do rozsahu autorizace úplný celek činností
vybraných a činností odborných, neboť – důsledně domyšleno – nelze vybrané činnosti vykonávat
bez opory v celém souhrnu souvisejících činností odborných.
Základní právní rámec odpovědnosti fyzických (a jejich prostřednictvím právnických) osob
konajících tyto činnosti, a to v odstavci 1 při projektování, v odstavci 2 při provádění staveb.
Autorizovaná osoba vykonávající činnost uvedenou v § 46a odst. 3 písm. a) odpovídá za
správnost, úplnost a proveditelnost zpracované projektové dokumentace. Projektant je povinen
přizvat ke zpracování dílčích částí projektové dokumentace další oprávněné projektanty s
příslušnou specializací, není-li způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám.
Nerespektování celistvosti projektu a projektových výkonů a odpovědnosti, která s poskytováním
těchto výkonů souvisí, však není v rozporu pouze s předpisy stavebně právními a
autorskoprávními. Často se totiž zapomíná, že autorem projektu musí být osoba s příslušným
oprávněním, která nese za projekt několikanásobnou odpovědnost. Vůči klientovi odpovědnost
občanskoprávní, a to za škody, které případné chyby v projektu v budoucnu způsobí. Vůči
profesnímu společenství pak nese odpovědnost správní - disciplinární. A konečně vůči společnosti
obecně i případnou odpovědnost trestní, jestliže svými pochybeními způsobí významné škody na
majetku, popřípadě na zdraví nebo dokonce životě.

Obecné zásady



Vymezení odpovědnosti dodavatele, popř.
výrobce za vady díla a za škodu způsobenou
dodávkou stavby.

Obdobné podmínky odpovědnosti za škodu platí i pro dodavatele.
S tím rozdílem ovšem, že v jeho případě má smysl smluvně
upravit odpovědnost za vady - a to tím spíše, že mnohé záruční
doby za výrobky, materiály a technologie, poskytované výrobci a
prodejci, jsou podstatně kratší než § 646 odst. 3 ObčZ stanovená
tříletá lhůta. A to právě s ohledem na případné škody vzniklé
prováděním stavby s parametry projektem speciálně
stanovenými. Proto budeme nadále věnovat pozornost těm
skutečnostem, které souvisí s činností architekta ve vztahu k
dodavateli stavby, popřípadě k výrobcům či dodavatelům
(prodejcům) architektem individuálně navržených výrobků,
konstrukcí nebo technologií.

Obecné zásady



Škodní události z nevýroby a poškození
instalovaných strojů a přístrojů způsobené
chybnou PD na FVE
1. Nesprávnými
výpočty
zatížitelnosti
invertorů na straně DC a teplotních výpočtů
2. Nedostatečnými výpočty EMC
3. Nesprávným návrhem zemnící sítě
4. Nedostatečnými opatřeními LPS a LPMS
5. Nesprávně
navrženými
konstrukčními
materiály sdružovacích skříní a rozvaděčů
6. Nedodržením montážních postupů

Typické příklady škodních událostí
z chyb projektu a realizace
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Pojištěný nahlásil ŠU, že v průběhu výroby dochází
k výpadkům invertorů.



V průběhu šetření bylo zjištěno, že max. vstupní napětí do
invertoru naprázdno je 900V DC
 Projektant navrhl stringy složené z panelů o výkonu 185W/p s
výstupním napětím naprázdno 48V celkem tedy 960V údajně dle
FW výrobce
 V
zimních měsících
docházelo k tomu, že invertory
nenastartovaly, z důvodu přepětí
 Škoda cca 700 tis. Kč z vypočtené nevýroby a cca 3 500 000,- na
nový projekt a restringování celého zdroje


Závěr, nespoléhat se na firmware při návrhu projektu

ŠU výpadky invertorů 500kW



Pojištěný nahlásil ŠU, že v průběhu výroby dochází k výpadkům k
výpadkům monitorovacího systému FVE a výpadkům kamerového
systému.



V průběhu šetření bylo zjištěno, použité invertory vyžadují, aby nebyl uzemněn uzel
transformátoru
Generální projektant ovšem nezkoordinoval jednotlivé profese elektro a proto projektant
NN a VN projektoval klasicky sít na straně NN TN C S a VN IT, dále v rozvodnách nepoužil
rozvaděče NN. Projektant strany DC nenastudoval doporučení výrobce pro zemnění
invertorů a připojil je klasicky na zemnící síť FVE bez dvojitého kruhového uzemnění.
Následně montážní firma samovolně odpojila uzemnění uzlu transformátoru, na doporučení
technika invertorů
V důsledku toho docházelo k výpadkům invertorů z důvodu poruchy měření impedance
vůči zemi. Dále docházelo k rušení komunikace vlivem indukce AC napětí, které se
přenášelo na DC rozvody a následně na komunikační linky.
Škoda cca 200 tis. Kč z vypočtené nevýroby a cca 2 800 000,- na nový projekt, doplnění
NN rozvaděčů s hlídači izolačního stavu , doplnění systému uzemnění, přeložení
komunikačních linek mimo rušení, oddělení napájení kamer, přes filtrační členy a přechod
na bezdrátový přenos dat z kamerového systému.









Závěr, výrobna FVE není bezduchá skládanka komponent. Je nutné ji vždy
přesně vypočítat s ohledem na vlivy a všech použitých zařízení.

ŠU nefunkčnost monitoringu FVE a
systému CCTV



Pojištěný nahlásil škodu způsobenou požárem FVE



V průběhu šetření bylo zjištěno, že požár vznikl v sdružovacím
rozvaděči DC.



Podrobným šetřením bylo prokázáno, jak zpočátku banální
pochybení a změny, mohou vést k fatálním následkům. Vzhledem
k tomu, že se jedná o živý příklad nebudu jej na slaidu podrobně
popisovat.



Závěr, fotovoltaická výrobna elektrické energie, je
stejně náročná na projektování, instalaci a montáž jako
jiné zdroje elektrické energie (tepelné, plynové, vodní,
případně rozvodny VN, VVN) a pro jejich projektování a
montáž je třeba dodržovat obdobné zásady.

ŠU požár FVE s následnou škodou
na cizím majetku.
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Pojištěný nahlásil škodu způsobenou přímým úderem blesku do FVE. Poškození
invertorů a FV panelů.



Škody, které se v současné době množí, zejména s tím, jak zanikají jednotlivý výrobci panelů a obchodní
firmy, které s nimi obchodovali.



Zde nebudu uvádět, jednotlivé případy, ale spíše obecný postoj k řešení těchto událostí:
Je instalována dostatečná zemnící síť s oky min. 20x20m a provedeno důsledné propojení všech částí na
nulový potenciál.
Jsou provedena dostatečná opatření LPS, včetně výpočtu rizik, kde je zejména zohledněno stanovení
rizika materiálních škod ve vztahu k výši pojistné částky.
Je dostatečně řešena ochrana proti přepětí a to ze všech stran DC a AC. Jak je chráněno FV pole, vstupy
do sdružovacích rozvaděčů DC, vstupy invertorů ze strany DC a výstupy na straně AC, sdružovací
rozvaděče AC a následně rozvaděče NN a případně VN.
Jedná se o škodu vzniklou přímým úderem blesku, blesk viditelně a prokazatelně udeřil do zařízení FVE,
nebo se jedná o jiné vlivy bleskové činnosti v oblasti, např. blízký uder blesku.
Neměli použitá zařízení na výrobně skryté výrobní vady, které by měl vlastník reklamovat u výrobců.

1.
2.
3.

4.
5.



Závěr, fotovoltaická výrobna elektrické energie, je stejně náročná na projektování,
instalaci a montáž jako jiné zdroje elektrické energie (tepelné, plynové, vodní,
případně rozvodny VN, VVN) a pro jejich projektování a montáž je třeba dodržovat
obdobné zásady.

ŠU způsobené atmosférickými
vlivy, zejména úderem blesku.



Vážení děkuji za Vaší pozornost a
otevírám prostor k diskuzi.

Praha 21.10.2012
Zpracoval Ing. Jiří Táborský

Závěr
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Elektrotechnika v praxi - slaboproudé rozvody
Ing. Karel Veisheipl, MBA, Ph.D., Unie soudních znalců, o.s.
doc. Olga Tůmová, Katedra technologií a měření, Západočeská univerzita v Plzni
ZÁPADOýESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ
KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MċěENÍ

Unie soudní
soudních znalcĤ
znalcĤ, o.s.
4. seminá
semináĜ soudní
soudních znalcĤ
znalcĤ

Elektrotechnika v praxi - slaboproudé rozvody
UplatnČní rozšíĜených nejistot mČĜení pĜi diagnostice jisticích prvkĤ
Moderní metody posuzování mimolimitních hodnot v technické praxi

Praha, 6.11.2012

Ing. Karel Veisheipl, MBA, Ph.D.
Doc. Ing. Olga TĤmová, CSc.

Elektrotechnika v praxi,
slaboproudé rozvody
•

Ochrana elektrotechnických zaĜízení proti úþinkĤm pĜepČtí (krátkodobá
(impulzní) x dlouhodobá pĜepČtí) a nadproudĤm,
– principy a ochranná opatĜení.
• U, I, R, P, Joulovy ztráty (dodržení minimálního prĤĜezu v celém
profilu – i, dR, du– svorky, atd.),
– pĜepČĢová ochrana X nadproudová ochrana,
– ochrana proti pĜetížení a zkratu,
– proudový chrániþ, unikající proud.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdroje impulsního pĜepČtí a vazby
pronikání k zaĜízení
•
1)
2)
3)
4)

Podle pĤvodu impulsního pĜepČtí rozlišujeme:
atmosférická pĜepČtí (anglická zkratka LEMP),
spínací pĜepČtí vzniklá pĜi spínání v obvodech a sítích (SEMP),
pĜepČtí zpĤsobená nukleárními výbuchy (NEMP),
pĜepČtí vzniklá pĜi výbojích statické elektĜiny (ESD).

•

Podle zpĤsobu pronikání k zaĜízení rozlišujeme vazbu:
1) galvanická vazba,
2) induktivní vazba,
3) kapacitní vazba.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Úþinky atmosférických výbojĤ
Úþinky lze rozdČlit podle svého charakteru na:
tepelné,
-----------------------mechanické,
z elektrodynamické,
-----------------------z elektrické prĤrazy,
z elektromagnetická indukce,
-----------------------z jiné.
-----------------------Velmi þasto jsou v praxi nČkteré z úþinkĤ opomíjeny.
z
z

{
{
{

VnitĜní instalace,
vhodnost x nevhodnost /
Pozor!!!!!!!!!!!!

Praktické pĜípady mechanických úþinkĤ
atmosférických výbojĤ

Elektromagnetické pole, RLC
obvody, þinitel jakosti
{

{
{

{

Elektromagnetická indukce vlastní, vzájemná (nevlastní),
indukþní vazba M.
Indukované napČtí obecnČ.
RLC obvody = a ~, pĜechodové dČje, rezonance,
ThomsonĤv vztah, vyšší harmonické – spektrum signálu.
ýinitel jakosti rezonanþního obvodu Q a napČĢové pomČry
mezi R a L,C.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Praktické pĜípady vnitĜních rizikových
instalací

Spektrum signálu

17.10.2012

Spektrum signálu

17.10.2012
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Koordinace svodiþĤ pĜepČtí SPD

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Snímek 10

VyjádĜení hodnoty signálĤ
{

VyjádĜení hodnoty signálĤ
maximální (špiþková) hodnota
Imax
i(t) = Imax . cos(Ȧt+ ĳ)
T
stĜední
efektivní
T
1

I0

17.10.2012

T

³ i t dt
0

I

1 2
i t dt
T ³0

---------------------------------------------------------------------------------------

VyjádĜení hodnoty signálĤ
Harmonické prĤbČhy
pĜíklad: nn napájení 230/400V, 50Hz
voltmetr - efektivní hodnota
osciloskop – maximální hodnota
{

U

U MAX
2

U MAX

2 U

----------------------------------------------------------------------------------17.10.2012
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Zamyšlení
{

{

Každá ochrana je z obecného
pohledu vždy komplex
opatĜení jak na stranČ
provozovatelĤ elektrických
sítí, tak na stranČ uživatelĤ.
Poznámka: jistíme => návrh
(projekt), instalace, údržba,
kontrola, výmČna, evidence,
aplikovaný výzkum…………….

Praktické pĜípady rizikových instalací

Praktické pĜípady rizikových instalací
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Praktické pĜípady rizikových instalací

Praktické pĜípady rizikových instalací

Praktické pĜípady rizikových instalací
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Praktické pĜípady rizikových instalací

Havárie na technologii

PĜíþina jedné z havárií
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DĤsledky pĜedchozí havárie

UplatnČní rozšíĜených nejistot mČĜení
pĜi diagnostice jisticích prvkĤ
{

standardní nejistoty typu B (uB)

{

standardní nejistoty typu A (uA)

{

kombinovaná standardní nejistotu typu C (uC)

{

rozšíĜená nejistota U(x)

u C ( x)

U ( x)

u A2 ( x)  u B2 ( x)

k r u C ( x)

Hustota pravdČpodobnosti rovnomČrného a normálního rozdČlení

Interpretace kr u mČĜení vlastností
bleskojistek
{

pĜi provozní
eníí bleskojistek se neuplatĖ
provozním mČĜ
mČĜen
neuplatĖují
ují nejistoty typu A (uA),
nejedná se o statistické zpracování výsledkĤ opakovaných mČĜení

{

primá
primární
rní ochranná
ochranná funkce bleskojistky jako prvku pĜepČĢové ochrany
spoþívá v nutné efektivní eliminaci již prvního zápalu

{

{

v praxi byla proto zohlednČna pouze standardní
standardní nejistota typu B (uB),
pĜípadnČ souþet dílþích nejistot typu B, reprezentovaná hustotou
rovnomČrného rozdČlení pravdČpodobnosti
tato nejistota zároveĖ implikuje jedinou provozní
provozní slož
složku standardní
standardní
kombinované
kombinované nejistoty uC, která je v tomto pĜípadČ rovna právČ ve
výpoþtech matematicky vyjadĜované standardní nejistotČ uB

u C ( x)

u A2 ( x )  u B2 ( x)
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=

u B2 ( x)

=

u B ( x)

Interpretace kr u mČĜení vlastností
bleskojistek
VyjádĜení nejistot mČĜení

typ rozdČlení
uA(x)

neuplatĖuje se

uB(x)

získána výpoþtem

rovnomČrné

uC(x)

odpovídá uB(x)

rovnomČrné

neuplatĖuje se

Standardní nejistota

Kombinovaná nejistota
RozšíĜená nejistota

U(x)

odpovídá kr . uB(x)

rovnomČrné

Koeficient rozšíĜení

kr

podle typu rozdČlení

1,73 pro rovnomČrné, 100%



chybná
chybná aplikace koeficientu rozší
rozšíĜĜení
ení kr = 2 u výsledné rozšíĜené nejistoty



vzhledem k pĜedpokládanému rozdČlení hustoty pravdČpodobnosti ideálního
rovnomČrného rozdČlení je zĜejmé, že skuteþná hodnota leží v intervalu udaném
rozšíĜenou nejistotou pro ideální rovnomČrné rozdČlení ve 100 % pĜípadĤ



dochá
dochází ale k pĜ
pĜekroþ
ekroþení
ení normy pro rovnomČrné rozdČlení



zároveĖ také k matematicky nesprá
vné aplikaci kr
nesprávné

x  'x

³ f ( x )dx

1

x  'x

Moderní metody posuzování mimolimitních
hodnot v technické praxi, vývoj vČd a poznání
{

{

Do zaþ
zaþátku 20. století
století obecnČ pĜijímán názor, že cílem vČdy a
vČdeckého poznání je nekonþící hledání pĜesných matematických
modelĤ okolního svČta vyjadĜovaným jistotou, 100 % pravdou
nebo nepravdou atd.
20. století
století však zaznamenalo v ĜadČ oborĤ zavedení jistých
pĜekroþitelných mezí nebo omezení napĜ. pomocí statistických
metod založených na pravdČpodobnosti a pĜijetím skuteþnosti, že
nelze nalézt pĜesné matematické modely reálného svČta a jediná
cesta je pĜijmout pĜibližná Ĝešení vþetnČ pĜijatelné chyby,
odchylky výsledkĤ, nejistoty a neurþitosti.
z
z
z

1927 kvantová mechanika HeisebergĤv princip neurþitosti
1931 Gedel dĤkaz, že princip neurþitosti mĤže být k užitku, pozdČji
Kolmogorov nová formulace teorie pravdČpodobnosti
60. lé
léta teorie množin a zobecnČna v teorii fuzzy množin, dodnes jsou
zkoumány rĤzné typy neaditivních mČr a stále jsou nalézány nové typy
fuzzy množin.

Moderní metody pojetí managementu
v 21. století
{

{

{

PrávČ pomocí tČchto moderních metod lze popsat a tedy i
efektivnČji uchopit Ĝadu technologických procesĤ.
Aplikace v oblasti fuzzy logiky, která se více þi ménČ
vČdomČ þasto promítá do procesu rozhodování
managementu i každého z nás.
Tyto „neostré” metriky mohou pĜinášet nový efektivnČjší
pohled na procesy a moderní management.
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Využití fuzzy logiky v oblasti
mimolimitních hodnot
{

{

{

V souþasné dobČ je prakticky každý manager vystavován požadavkĤm
napĜ. na minimalizaci nákladĤ, maximální využití pĜidČlených finanþních
prostĜedkĤ nebo zajištČní mandatorních požadavkĤ s limitovanými pĜímými
náklady atd.
Za tČchto podmínek mĤže docházet k ovlivĖování problematiky formou
neefektivního þerpání omezených prostĜedkĤ subjektivním pĜístupem
Ĝešitele, který se snaží nacházet pouze taková Ĝešení, která odpovídají
klasické teorii množin.
parametrický a analytický model nezĜetelného þísla s jednoduchou
trojúhelníkovou funkcí pĜíslušnosti

ǋX(x) = Ư(a, b, c)

x R

Fuzzy hodnocení podlimitních hodnot Ustat
s použitím metody Į–ĜezĤ
{

Výsledná fuzzy þísla urþená pro posuzování bleskojistek mají v tomto
pĜípadČ tvar ǋX(x) = Ư(90, 184, 184) a ǋY(y) = ͝(184, 274).

{

ěazení fuzzy þísla s limitní oblastí je v tomto pĜípadČ zĜetelné (ostré).

{

PĜi aplikaci Į–ĜezĤ jsou pro obecné fuzzy þíslo < tx, R, X > zavádČny
pojmy nosiþ (Supp), jádro (Ker) a již zmínČný Į–Ĝez.

{
{
{

{

Supp(X) = {
| ǋX(x) > 0} vyjadĜuje množinu odpovídající nenulové
f(x) pĜíslušnosti.
Ker(X) = {
| ǋX(x) = 1} vyjadĜuje množinu odpovídající jedniþkové
f(x) pĜíslušnosti.
XĮ = {
| ǋX(x) > Į} vyjadĜuje množinu odpovídající f(x) pĜíslušnosti
> Į.
PĜi použití Į–ĜezĤ se lze setkat s pojmenováním limitních hodnot funkce
pĜíslušnosti ǋX: R ĺ [0, 1] pro hodnotu 0 jako „zcela
zcela pozitivní
pozitivní Ĝešení
eníÝ
(Į–Ĝez), u hodnoty 1 pak opaþnČ „zcela
zcela negativní
negativní Ĝešení
eníÝ (Į–Ĝez).

Fuzzy hodnocení podlimitních hodnot Ustat
s použitím metody Į–ĜezĤ

38

Fuzzy hodnocení nadlimitních hodnot Ustat
s použitím metody Į–ĜezĤ

Výsledné fuzzy þíslo umožĖující posuzovat nadlimitní oblast bleskojistek má v
tomto pĜípadČ tvar ǋX(x) = Ư(274, 274, 358)
ěazení fuzzy þísla s limitní oblastí ǋY(y) = ͝(184, 274) je opČt zĜetelné (ostré).
S využitím bouĜkových map mohou být v rámci geografického území ýeské
republiky urþovány konkrétní lokality s výraznou intenzitou bouĜkové þinnosti.
Ve skuteþnČ vysoce rizikových místech nelze doporuþit jiné než zcela negativní
Ĝešení.

PravdČpodobnost a závažnost rizika
{

Indentifikace a ohodnocení rizika
z
z
z

hodnocení z hlediska závažnosti,
hodnocení z perspektivy pravdČpodobnosti výskytu,
možnost použití standardní rizikové matice 5 x 5, rozšíĜené o tabulku
souhrnného hodnocení k dalšímu postup pro rĤzné procesy.

Spoleþné Ĝešení mimolimitních hodnot
{

{

Pro uvČdomČní si, jak velké mohou být rozdíly mezi chápáním a
posuzováním limitĤ v prostĜedí klasické teorie množin a logiky fuzzy
množin, jsou pro ilustraci shrnuty oba pĜípady, které je možno z širšího
pohledu považovat za extrémy.
Uvážíme–li podlimitní i nadlimitní hodnoty vþetnČ limitní oblasti tolerance
výrobce spoleþnČ, vznikne pak ucelená oblast reprezentovaná fuzzy þísly
ǋX(x) = Ư(90, 184, 184), ǋY(y) = ͝(184, 274) a ǋZ(z) = Ư(274, 274, 358)
se zĜetelným (ostrým) Ĝazením.

{

Zcela negativní Ĝešení je pak vyjádĜeno:

{

Zcela pozitivní Ĝešení je pak vyjádĜeno:
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Spoleþné Ĝešení mimolimitních hodnot

ZávČr

DČkuji za pozornost

Poznámka:
Tato problematika byla Ĝešena s podporou Výzkumného zámČru
MŠMT ýR MSM 4977751310 - DIAGNOSTIKA INTERAKTIVNÍCH
DċJģ V ELEKTROTECHNICE (v létech 2005 – 2011).
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UplatnČní rozšíĜených nejistot mČĜení pĜi diagnostice jisticích prvkĤ
doc. Olga TĤmová, Karel Veisheipl
Katedra technologií a mČĜení, Západoþeská univerzita v Plzni
Unie soudních znalcĤ, o.s.
Úvod
Každé mČĜení je zatíženo urþitou chybou. Více þi ménČ se z tČchto dĤvodĤ pouze pĜibližujeme k pravé
(skuteþné) hodnotČ. Proto nejsme schopni žádným mČĜením získat pravou hodnotu mČĜené veliþiny a
pohybujeme se v oblastech neurþitostí, nejistot a chyb. Cílem pĜíspČvku je pĜiblížit standardní nejistoty
mČĜení a jejich interpretaci pĜi mČĜení bleskojistek s ohledem na chyby, které mĤže do procesu mČĜení a
vyhodnocování výsledkĤ vnášet vliv a volba koeficientu rozšíĜení.
Standardní nejistoty mČĜení [1] [2]
Standardní nejistota v tomto pojetí je charakterizována matematickým vyjádĜením smČrodatné odchylky, pro
kterou je nejistota uvádČna, a lze ji interpretovat jako odmocninu z rozptylu této veliþiny. Na rozdíl od
standardních nejistot typu A (uA), jejichž pĜíþiny se obecnČ považují za neznámé a jejichž hodnota klesá s
poþtem mČĜení (statistická zpracování výsledkĤ opakovaných mČĜení), jsou standardní nejistoty typu B (uB)
získávány jinak než statistickým zpracováním výsledkĤ opakovaných mČĜení. Z tohoto plyne, že hodnota
standardní nejistoty typu B (uB) není závislá na poþtu opakování mČĜení. Pokud má standardní nejistota typu
B (uB) více dílþích složek pocházejících od rĤzných zdrojĤ, pak hodnotíme celkovou standardní nejistotu uB
jako slouþení dílþích nejistot (uB1, uB2,…… uBn) do výsledné standardní nejistoty typu B (uB). Slouþením,
které je založeno na geometrickém souþtu standardní nejistoty typu A (uA) a celkové standardní nejistoty
typu B (uB), získáme kombinovanou standardní nejistotu typu C (uC)
B

B

B

B

B

u A2 ( x )  u B2 ( x ) .

u C ( x)

(1)

NejþastČji používaná pravdČpodobnostní rozdČlení jsou rovnomČrné a normální rozdČlení (Gaussovo
rozdČlení). RovnomČrné rozdČlení pravdČpodobnosti (obr. 1a) pĜedpokládá, že všechny hodnoty mČĜené
veliþiny jsou stejnČ pravdČpodobné. NejþastČji se proto používá u standardních nejistot typu B (uB), pokud je
možné odhadnout interval veliþiny a nemáme žádnou jinou informaci o hustotČ pravdČpodobnosti daného
rozdČlení této veliþiny
B

D ( x)

'x 2
,
3

(2)

normou pro rovnomČrné rozdČlení je pak vztah:
x  'x

³ f ( x )dx

1.

(3)

x  'x


a)
b)
Obr. þ. 1: Hustota pravdČpodobnosti a) rovnomČrného a b) normálního rozdČlení
Pokud veliþina odpovídá rovnomČrnému rozdČlení pravdČpodobnosti v intervalu o šíĜce
leží výsledek mČĜení veliþiny x, je standardní nejistota vyjádĜena vztahem

u ( x) V

D( x)

'x

.

2'x , v jehož stĜedu
(4)

3

PravdČpodobnost, že v intervalu x r u leží pravá (skuteþná) hodnota veliþiny x, je v tomto pĜípadČ 58 %.
U veliþiny rozdČlené podle normálního rozdČlení pravdČpodobnosti (obr. 1b) pĜedstavuje standardní nejistota
smČrodatnou odchylku od výsledku mČĜení (x).
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f ( x)

1

V 2ʌ

( xP )2

e

2V 2

, D( x)

V 2 , u (x) V

(5)

Interval, ve kterém se s pravdČpodobností 68,27 % vyskytuje skuteþná hodnota veliþiny x, pĜedstavuje pásmo
o šíĜce 2ı. Z hlediska významu pojmĤ pĜi urþování nejistot znamená standardní to, že pĜi jejím urþování byly
použity hodnoty smČrodatných odchylek. PĜi splnČní jistých pĜedpokladĤ je možné považovat rozdČlení takto
urþené nejistoty za pĜibližnČ normální. Z toho plyne, že takto vypoþtená nejistota pokrývá 68,27 % možných
výsledkĤ pro normální rozdČlení, to znamená, že asi 1/3 výsledkĤ mĤže padnout mimo takto stanovené pole
nejistot.
Z metrologického hlediska je tato situace nevyhovující a tedy i tČžko pĜijatelná, proto se pĜistupuje k
vynásobení kombinované standardní nejistoty koeficientem rozšíĜení kr, který umožní získat pokrytí výskytu
pravé (skuteþné) hodnoty veliþiny x v námi vhodnČ voleném pravdČpodobnostním pásmu rozdČlení výsledkĤ
s požadovanou vyšší pravdČpodobností. RozšíĜená nejistota oznaþená U(x) je definována jako souþin
kombinované standardní nejistoty uC a koeficientu rozšíĜení kr. U rozšíĜené nejistoty je proto nutno vždy
uvést þíselnou hodnotu koeficientu rozšíĜení kr

U ( x)

k r u C ( x) .

(6)

NejþastČji se v praxi používá pro normální rozdČlení kr z intervalu hodnot < 2, 3 >, pro pravdČpodobnosti
pokrytí pĜibližnČ 95 %, resp. 99,7 %. V pĜípadČ použití jiných pravdČpodobnostních rozdČlení jako jsou
trojúhelníkové, lichobČžníkové a další, jsou používané intervaly hodnot kr rozdílné. NapĜ. pĜi nestandardní
aplikaci kr = 2 u ideálního rovnomČrného rozdČlení je sice pravdČpodobnost, že skuteþná hodnota leží v
intervalu udaném rozšíĜenou nejistotou pro (ideální) rovnomČrné rozdČlení rovna 100 %, matematicky je
hranice, kde mĤže ležet skuteþná hodnota, dokonce 114 %.
Jiná skuteþnost nastává v pĜípadČ, kdy budeme sþítat dvČ nebo více rovnomČrných rozdČlení hustoty
pravdČpodobnosti (dané rĤznými nejistotami typu B). Pokud budou rĤzné šíĜky intervalĤ tČchto hustot
pravdČpodobností, budou i rĤzné výšky hustot pravdČpodobnosti a souþty tČchto hustot pravdČpodobností
povedou na lichobČžníkové, respektive pĜi vČtších poþtu tČchto rovnomČrných rozdČlení - dle centrální
limitní vČty – opČt na rozdČlení normální.
Interpretace koeficientu rozšíĜení u mČĜení vlastností bleskojistek – þasté chyby v praxi
Níže je uveden jednoduchý pĜíklad pro jedno mČĜení každé bleskojistky s vyjádĜením kombinované nejistoty
mČĜení a aplikací koeficientu rozšíĜení kr = 2 s uvažováním rovnomČrného rozložení.

Obr. þ. 2: PĜíklad þásti tabulky namČĜených hodnot podrobených analýze s chybnou aplikací kr = 2
Po dĤkladné analýze mČĜicích metod a výpoþtu standardních nejistot jednotlivých mČĜení byla
znovuhodnocena a upĜesnČna matematická interpretace pravdČpodobnostního rozdČlení ve vztahu k mČĜeným
hodnotám a vyjádĜení kombinované nejistoty typu C (uC) a vhodnost aplikace koeficientu rozšíĜení kr = 2 u
rovnomČrného rozdČlení, se kterým bylo pĤvodnČ pracováno. PĜi mČĜení bleskojistek se pro provozní mČĜení
neuplatĖují nejistoty typu A (uA), protože se nejedná o statistické zpracování výsledkĤ opakovaných mČĜení.
Primární ochranná funkce bleskojistky jako prvku pĜepČĢové ochrany spoþívá v nutné efektivní eliminaci již
prvního zápalu. Pokud bychom hodnotili i další následující zápaly, musíme pro tento úþel posuzovat každou
mČĜenou veliþinu samostatnČ. Proto byla pro provozní mČĜení v praxi zohlednČna pouze standardní nejistota
typu B (uB), pĜípadnČ souþet dílþích nejistot typu B, reprezentovaná hustotou rovnomČrného rozdČlení
pravdČpodobnosti. Pro tento zpĤsob urþení kombinované nejistoty platí:
B

u C ( x)

u A2 ( x )  u B2 ( x ) = u B2 ( x ) = u B ( x) .

(7)

Tato nejistota zároveĖ implikuje jedinou složku standardní kombinované nejistoty typu C (uC), která je proto
v tomto pĜípadČ rovna právČ ve výpoþtech matematicky vyjadĜované standardní nejistotČ typu B (uB). Z
pohledu hustoty pravdČpodobnostního rozdČlení jsou tedy obČ standardní nejistoty shodné, odpovídající
rovnomČrnému rozdČlení. Pokud byl aplikován koeficient rozšíĜení kr = 2 u výsledné rozšíĜené nejistoty
B
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U ( x)

k r u C ( x) , je vzhledem k pĜedpokládanému rozdČlení hustoty pravdČpodobnosti ideálního

rovnomČrného rozdČlení zĜejmé, že skuteþná hodnota leží v intervalu udaném rozšíĜenou nejistotou pro
ideální rovnomČrné rozdČlení ve 100 % pĜípadĤ, avšak dochází k pĜekroþení normy pro rovnomČrné
x  'x

rozdČlení

³ f ( x )dx

1 , a tím i k matematicky nesprávné aplikaci intervalu nejistoty.

x  'x

Pokud je u ideálního rovnomČrného rozdČlení použito koeficientu rozšíĜení kr > 1,73, jedná se o matematické
pĜekroþení limitních mezí rozdČlení. Ve vztahu k praktickým mČĜením je potom chybnou matematickou
aplikací zpĤsobeno nekorektní rozšiĜování pásma nejistoty. Reálný dopad je proto bez pĜímého vlivu na
zmČnu bezpeþnosti technologie a jakost mČĜeného vzorku. Z technického pohledu bychom však pĜi testování
pravdČpodobnČ byli nuceni vyĜadit více kusĤ bleskojistek diagnostikovaných jako nevyhovující z dĤvodu
možného pĜiblížení více kusĤ stanovené horní i dolní limitní hodnotČ pásmem nejistoty pĜi posuzování
namČĜené hodnoty. Kontrolní analýza výsledkĤ prokázala, že v našem pĜípadČ všechny namČĜené hodnoty
vþetnČ zohlednČní rozšíĜené nejistoty byly dostateþnČ vzdáleny od hodnot limitních, a proto nedošlo k
ovlivnČní finálních výsledkĤ a hodnocení mČĜení. Z tohoto pohledu mĤže být pĤvodní zvolení koeficientu kr
= 2 v tomto konkrétním pĜípadČ s ohledem na namČĜené hodnoty akceptovatelné, pĜestože je matematickým
vyjádĜením pravdČpodobnosti za hranicí normy pro rovnomČrné rozdČlení. V rámci provádČní analýzy
provozních mČĜení a následnČ zpracovaného textu však byly nejednoznaþnČ uvedeny a nesprávnČ
interpretovány názvy nejistot s rozšíĜením (obr. 2) „NamČĜené hodnoty statického zapalovacího napČtí [V]
vþetnČ rozšíĜené nejistoty typu B s koeficientem rozšíĜení kr = 2“, kdy mohlo být mylnČ nebo nejednoznaþnČ
vykládáno, že dochází ke korekci rozšiĜování koeficientem u standardní nejistoty typu B (uB) a následnČ je s
touto hodnotou pracováno obdobným zpĤsobem u kombinovaných nejistot typu C (uC). Cílem uvedení tohoto
pĜíkladu je zdĤraznČní nutnosti peþlivého a formálnČ i vČcnČ správného zpracování dat i v provozní praxi.
Zanesení dalších nežádoucích chyb do procesu mČĜení a analýzy bývá obvykle mnohonásobnČ složitČjší
následnČ odhalit, odstranit, vysvČtlit a obhájit správnost metod a výsledkĤ mČĜení.
B

PĜíklady a pravidla vyjádĜení kombinované nejistoty mČĜení – þasté chyby v praxi
Správný zápis výsledku s uvedením kombinované nejistoty mČĜení:
Rxi = 189,70 M ± 4,84 M; kr = 2 nebo Rxi = 189.70 M ± 2,55 %; kr = 2,
Ustat = 226,00 V ± 3,61 V; kr = 2 nebo Ustat = 226,00 V ± 1,59 %; kr = 2,
Uimp = 527,00 V ± 8,72 V; kr = 2 nebo Uimp = 527,00 V ± 1,65 %; kr = 2,
d = 1,126 mm ± 0,011 mm; kr = 2, t = 12,20 s ± 0,01 s; kr = 2.
Nesprávné jsou následující zápisy výsledkĤ mČĜení:
Rxi = 189,7 M ± 4,84 M; kr = 2 nebo Rxi = 189.7 M ± 2,55 %; kr = 2,
Ustat = 226 V ± 3,61 V; kr = 2 nebo Ustat = 226 V ± 1,59 %; kr = 2,
Uimp = 527,00 V ± 8,7 V; kr = 2 nebo Uimp = 527,00 V ± 1,6 %; kr = 2,
d = 1,126 mm ± 0,01 mm; kr = 2, t = 12,2 s ± 0,01 s; kr = 2.
ZávČr
Jak již bylo výše uvedeno, je neménČ dĤležitým faktorem korektní uvádČní formálního zápisu nejistot,
správná interpretace výsledkĤ mČĜení pro jejich maximální využití.
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Moderní metody posuzování mimolimitních hodnot v technické praxi,
vývoj vČdy a poznání, modelování reality
doc. Olga TĤmová, Karel Veisheipl
Katedra technologií a mČĜení, Západoþeská univerzita v Plzni
Unie soudních znalcĤ, o.s.
Úvod
Do zaþátku 20. století byl obecnČ pĜijímán názor, že cílem vČdy a vČdeckého poznání je nekonþící hledání
pĜesných matematických modelĤ okolního svČta vyjadĜovaných jistotou, 100 % pravdou nebo nepravdou.
20. století však znamenalo v ĜadČ oborĤ jisté pĜekroþení dĜívČjších mezí nebo omezení, napĜ. pomocí
statistických metod založených na pravdČpodobnosti a pĜijetím skuteþnosti, že nelze nalézt pĜesné
matematické modely reálného svČta a jediná cesta je pĜijmout pĜibližná Ĝešení vþetnČ pĜijatelné chyby,
odchylky výsledkĤ, nejistoty a neurþitosti. V roce 1927 kvantová mechanika - HeisebergĤv princip
neurþitosti, 1931 Gödel - dĤkaz, že princip neurþitosti mĤže být prakticky využit, pozdČji Kolmogorov - nová
formulace teorie pravdČpodobnosti, 60. léta - teorie množin zobecnČna v teorii fuzzy množin (dodnes jsou
zkoumány rĤzné typy neaditivních mČr a stále jsou nalézány nové typy fuzzy množin).
V souþasné dobČ se pro procesní Ĝízení používá celá Ĝada podpĤrných nástrojĤ využívajících novodobá
poznání aplikovaná na modelování reálného svČta.
Význam pokrytí reality prostĜednictvím fuzzy modelování
Význam anglického slova fuzzy chápeme jako urþité ohraniþení, které je nepĜesné, neostré, matné, mlhavé,
neurþité, vágní. Tyto skuteþnosti mají souvislost s novým moderním myšlením, posuzováním technických
procesĤ a benchmarkingĤ, vČdomým i nevČdomým lidským fuzzy chováním, moderními aplikacemi fuzzy
logiky v managementu atd.
Moderní se stávají metody práce s informacemi a daty vágní povahy. Hodnocení procesĤ v podmínkách
vágnosti má svá omezení daná mimo jiné absencí „prototypu jednotky“ mČĜené vlastnosti: hmotnost, délka,
teplota, teplo, pocit, bolest……
Z toho plyne nutnost zavedení prototypĤ vlastností, s nimiž se pak porovnávají požadované vlastnosti:
bolest: nevýrazná, mírná, stĜední, výrazná, nesnesitelná……
pocit tepla: zima, chladno, pĜíjemnČ, teplo, horko, pálí…….
Tyto metody nám dávají velmi dobrý nástroj jak pracovat s vágními procesními daty a kvalifikovanými
odhady a neurþitostmi.
Základním pojmem z oblasti fuzzy logiky je fuzzy množina. Oproti klasické teorie množin, která pĜipouští
pouze úplné þlenství v množinČ nebo žádné þlenství v množinČ, umožĖuje fuzzy množina i þlenství þásteþné.
Úþelné je uplatnČní fuzzy modelování ve všech pĜípadech, kdy je Ĝešen problém spojený s neurþitostí, s
nepĜesností, pĜípadnČ je problém silnČ ovlivnČn subjektivním pĜístupem Ĝešitele. Používání pouze pĜesných
popisĤ by nás mohlo vést k idealizování skuteþností reálného svČta a tedy k odklonu od reality.
Vhodnou aplikací fuzzy teorie se snažíme pokrýt realitu v její nepĜesnosti a neurþitosti.
Praktické pĜíklady využití obecného fuzzy modelování reality
Efektivní aplikace fuzzy modelování lze najít v technické i netechnické praxi v celé ĜadČ procesĤ, napĜ.:
proces urþení diagnózy pacienta, kdy se má po vyšetĜení pacienta rozhodnout, kterému specialistovi se má
pĜedat a pĜesnČji diagnostikovat a navrhnout léþbu, proces hledání neurþitého pachatele – kriminalistika.
Také ale možnost využití právČ v oblasti hodnocení technologických procesĤ jako napĜ. systém a kvalita
jisticích prvkĤ, posuzování mimolimitních hodnot atd.
Práce s daty vágní povahy se dnes þím dál þastČji objevuje nejen v technické aplikaci i praxi, ale také v
moderních metodách a pojetí managementu. PrávČ pomocí tČchto moderních metod lze popsat a tedy i
efektivnČji uchopit Ĝadu technologických i ostatních procesĤ.
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PĜirozená oblast fuzzy logiky (pĜirozená souþást inteligence), se více þi ménČ vČdomČ þasto promítá do
procesu rozhodování managementu i každého z nás.
Tyto „neostré“ metriky mohou pĜinášet nový efektivnČjší pohled na procesy a moderní management.
Fuzzy logika
Jednou z moderních metod použitelných v technické praxi mĤže být využití fuzzy logiky v oblasti
mimolimitních hodnot. Základním pojmem z oblasti fuzzy logiky je fuzzy množina. Klasická teorie množin
pĜipouští pouze úplné þlenství v množinČ nebo žádné þlenství v množinČ. Naproti tomu fuzzy množina je
taková množina, která kromČ úplného nebo žádného þlenství umožĖuje i þlenství þásteþné. Úþelné je
uplatnČní fuzzy modelování ve všech pĜípadech, kdy je Ĝešen problém spojený s neurþitostí, s nepĜesností,
pĜípadnČ je problém silnČ ovlivnČn subjektivním pĜístupem Ĝešitele.
Fuzzy þíslo
Normální fuzzy þíslo lze vyjádĜit jako triádu < tx, R, X >, kde tx je název þísla a X je nezĜetelnou
podmnožinou množiny R reálných þísel s funkcí pĜíslušnosti ȝX: R ĺ [0, 1], pĜiþemž max {ȝX(x)} = 1 [1].
Požadujeme, aby definiþní obor funkce ȝX(x) byl ohraniþený. Je-li (a, c) otevĜený interval, platí
x ( P X ( x)) 0 pro x  a a pro x  c. Pro x  (a, c) platí ȝX(x)  0 [1]. Pro názornost je uveden
parametrický a analytický model nezĜetelného þísla s jednoduchou trojúhelníkovou funkcí pĜíslušnosti
ȝX(x) = ȁ(a, b, c).


Obr. þ. 1: Parametrický a analytický model trojúhelníkové funkce pĜíslušnosti
Použití fuzzy metody Į–ĜezĤ pĜi mČĜení elektrických parametrĤ bleskojistek
V oblasti hodnocení parametrĤ jisticích prvkĤ lze vhodnČ aplikovat fuzzy modelování pro posuzování
podlimitních hodnot statických zápalných napČtí. Podlimitní hodnoty statického zápalného napČtí nejsou
hrozbou pro obecnou bezpeþnost technologie, proto je lze z tohoto pohledu považovat za bezpeþné. Tyto
stavy zpĤsobují provozní problémy, a to „pouze“ v nČkterých pĜípadech s ohledem na nasazení konkrétních
technologií. V souþasné dobČ je prakticky každý manager vystavován požadavkĤm napĜ. na minimalizaci
nákladĤ, maximální využití pĜidČlených finanþních prostĜedkĤ nebo zajištČní mandatorních požadavkĤ s
limitovanými pĜímými náklady atd. Za tČchto podmínek mĤže docházet k ovlivĖování problematiky formou
neefektivního þerpání omezených prostĜedkĤ subjektivním pĜístupem Ĝešitele, který se snaží nacházet pouze
taková Ĝešení, která odpovídají klasické teorii množin. Je tedy stanovena limitní hodnota a každá mimolimitní
bleskojistka je ihned považována za nevyhovující a nahrazována bez ohledu na reálnou potĜebu a zajištČní
„ještČ“ správné funkce u „mírnČ“ mimolomitní. Pokud pĜijmeme pĜi Ĝešení problematiky skuteþnost, že i pĜi
podlimitních hodnotách statického zápalného napČtí plní bleskojistka svoji ochrannou funkci a nebrání
bezprostĜednČ dalšímu provozu, lze zavést pojem „funkce pĜíslušnosti k limitním bleskojistkám“. Protože ale
musíme rozlišovat míru pĜíslušnosti podlimitních bleskojistek nejenom z obecného pohledu, ale také z
hlediska charakteru provozu (nČkteré jsou nasazeny na rĤzných zaĜízeních s dálkovým napájením), jeví se
zde vhodné použít fuzzy metodu Į–ĜezĤ.
PĜíklad fuzzy hodnocení podlimitních hodnot Ustat s použitím metody Į–ĜezĤ
Fuzzy þíslo je pro posouzení testovaných bleskojistek vyjádĜeno dolní limitní hodnotou napČtí Ustat = 184 V
(vycházející z typické tolerance 230 V ± 20 %) a superpozicí nejvyššího provozního napČtí spojovacích
systémĤ. Popsáno je jednoduchou trojúhelníkovou pĜíslušnostní funkcí vyjádĜenou tvarem
ȝX(x) = ȁ(90, 184, 184).
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Obr. þ. 2: Fuzzy model funkce pĜíslušnosti podlimitních hodnot Ustat
V bČžném provozu nepĜekraþuje žádné pracovní napČtí spojovacího systému hodnotu
napĜ. 90 V. Výjimku tvoĜí dálkovČ napájená zaĜízení, kde je vhodné použít metodu Į–ĜezĤ a stanovit
požadovanou nejnižší pĜípustnou hodnotu pro hodnocení bleskojistky „jako ještČ vyhovující“ tak, aby byl
systém spolehlivČ funkþní. Jednotlivými Į–Ĝezy jsou pak definována konkrétní kritéria pro každý typ
provozovaného zaĜízení s ohledem na jeho napájení.

Obr. þ. 3: Fuzzy model funkce pĜíslušnosti podlimitních a limitních hodnot Ustat
Aby bylo možno hodnotit za pomoci fuzzy logiky celou požadovanou pracovní oblast bleskojistky, je do
funkce pĜíslušnosti zaĜazena i oblast bČžné tolerance správného statického zapalovacího napČtí. PĜedpoklady
obdobnČ vychází z typické tolerance Ustat = 230 V ± 20 %. Horní hranice, tedy nadlimitní hodnoty, je Ĝešena
primárnČ pouze ostrým rozhraním, kdy není z dĤvodu bezpeþnosti technologie a souvisejících rizik þásteþná
pĜíslušnost k množinČ vyhovujících bleskojistek doporuþena. Výsledná fuzzy þísla urþená pro posuzování
bleskojistek mají proto v tomto pĜípadČ tvar ȝX(x) = ȁ(90, 184, 184) a ȝY(y) = ͝(184, 274), obrázek 3. ěazení
fuzzy þísla s limitní oblastí je v tomto pĜípadČ zĜetelné (ostré).
PĜi aplikaci Į–ĜezĤ jsou pro obecné fuzzy þíslo < tx, R, X > zavádČny pojmy nosiþ (Supp), jádro (Ker) a již
zmínČný Į–Ĝez. Supp(X) = { x  R | ȝX(x) > 0} vyjadĜuje množinu odpovídající nenulové f(x) pĜíslušnosti.
Ker(X) = { x  R | ȝX(x) = 1} vyjadĜuje množinu odpovídající jedniþkové f(x) pĜíslušnosti. XĮ = { x  R |
ȝX(x) > Į} vyjadĜuje množinu odpovídající f(x) pĜíslušnosti > Į.
oblast XĮA

oblast XĮB
B

Į–Ĝez A

Į–Ĝez B

Obr. þ. 4: Nastavení pĜíslušnosti limitních hodnot Ustat použitím Į–ĜezĤ
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PĜi použití Į–ĜezĤ se lze setkat s pojmenováním limitních hodnot funkce pĜíslušnosti ȝX: R ĺ [0, 1] pro
hodnotu 0 jako „zcela pozitivní Ĝešení“ (Į–Ĝez), u hodnoty 1 pak opaþnČ „zcela negativní Ĝešení“ (Į–Ĝez).
Zcela pozitivní Į–Ĝez zahrnuje konkrétnČ jako vyhovující všechny bleskojistky se statickým zápalným
napČtím od 90 V do 274 V. Zcela negativní Į–Ĝez pak zahrnuje jako vyhovující pouze všechny bleskojistky
se statickým zápalným napČtím od 184 V do 274 V. Již na první pohled je zĜejmé, že rozdíl 94 V mezi
krajními Ĝešeními je výrazný. Tomuto trendu mohou odpovídat i reálné náklady smČrované primárnČ do
ošetĜení oblasti nadlimitních hodnot pĜesunutím z oblasti podlimitní.
Fuzzy hodnocení nadlimitních hodnot Ustat s použitím metody Į–ĜezĤ
Jestliže uvažujeme napČtí Ustat a Udyn charakterizující ochranné parametry bleskojistky v širších
souvislostech, lze pĜijmout za urþitých pĜedpokladĤ fuzzy Ĝešení i pro oblast nadlimitních hodnot.
NepochybnČ se tato Ĝešení pohybují v oblastech zvýšeného rizika. PĜesto je oblast práce s ohodnocením,
ocenČním a uchopením rizik technologického procesu i z toho vyplývajících možných škod Ĝešitelná
analýzou rizik napĜ. v rámci metody FMEA (Failure Mode and Effect Analysis). Analýza FMEA je v
souþasné dobČ nejþastČji používanou metodou posuzování a vyhodnocování možných rizik. V pĜekladu
znamená analýza možností vzniku vad a jejich následkĤ. ObecnČ mĤžeme chápat vady jako veškeré neshody
nebo identifikovaná rizika. ýeským pĜekladem mezinárodní normy, ve které je Ĝešena metoda FMEA, je
norma ýSN IEC 812: Metody analýzy spolehlivosti systému; Postup analýzy zpĤsobĤ a dĤsledkĤ poruch
(FMEA).

Obrázek 5 Systém analýzy rizik
Význam statistických pĜejímek
Naopak vhodnou formou uplatnČní matematické aplikace klasické teorie množin a pravdČpodobnosti mohou
být také statistické pĜejímky. Praktické zkušenosti prokazují, že statistické pĜejímky mohou být skuteþnČ
efektivním nástrojem pro diagnostiku a zajištČní obecné kvality v rĤzných oblastech.
Statistické pĜejímky umožĖují kontinuálnČ a dlouhodobČ udržet pĜijatelnou úroveĖ kvality, a tím i míry
zmínČného rizika pĜi pomČrnČ vysoké efektivitČ procesu.
ZávČr
Bezesporu je vhodné spojovat rĤzné individuální myšlenkové pochody s exaktními empirickými daty a tvoĜit
urþitý mix inovaþních nápadĤ a empirických skuteþností. Tím lze maximalizovat dopady na užiteþnost a
správnost manažerských rozhodnutí i technologických Ĝešení.
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Měření impedance poruchové smyčky
Ing. Leoš Koupý
ILLKO, s.r.o.

1. Úvod
Jedním z nejdĤležitČjších zpĤsobĤ ochrany pĜed nepĜíznivými úþinky elektrického proudu je samoþinné odpojení
elektrického obvodu od zdroje v pĜípadČ, kdy se vlivem poruchy izolace dostane nebezpeþné napČtí na neživé
þásti obvodu. Tím dojde ke zmČnČ v síti, obvykle k prĤtoku poruchového proudu jinou cestou, než pracovními
vodiþi, což uvede do þinnosti jistící prvek, který odpojí elektrický obvod od zdroje.

1.1 Impedance poruchové smy«ky
Pokud dochází u sítí TN a TT k prĤtoku poruchového proudu obvodem, jehož souþástí je PE vodiþ nebo
uzemnČní, je nutno zajistit, aby odpor tohoto obvodu nebyl natolik velký, že zpĤsobí omezení poruchového
proudu na hodnotu, která již nedokáže vybavit jistící prvek (jistiþ nebo pojistku). Z toho dĤvodu je nutno pĜi
revizích elektrických instalací mČĜit odpor uzemnČní (TT) nebo odpor PE obvodu (TN) a zjistit, zda je
dostateþnČ malý, aby poruchový proud jím protékající zpĤsobil bezpeþné vybavení jistícího prvku v
pĜedepsaném þase.
Odpor, který ochranný obvod klade prĤchodu poruchového proudu, je nazýván impedancí poruchové smyþky,
neboĢ nemusí obsahovat pouze reálnou (odporovou) složku, ale i induktivní nebo výjimeþnČ i kapacitní složku.
V praxi ovšem bývají tyto složky vČtšinou tak malé, že je lze vzhledem k velikosti þinného odporu zanedbat.
PĜestože tedy naprostá vČtšina mČĜicích pĜístrojĤ mČĜí pouze odpor ochranného obvodu a nikoliv skuteþnou
impedanci, je pro toto mČĜení vžitý a v normách i uvádČný pojem „mČĜení impedance poruchové smyþky“.

1.2 Proudový chráni«
Pro vybavení jistiþĤ nebo pojistek je tĜeba, aby poruchový proud dosáhl dostateþné velikosti – jednotek nebo i
desítek ampérĤ. Zpravidla nestaþí náhodné uzemnČní živé þásti, napĜ. dotykem þlovČka, ale je nutno, aby se
poruchový proud uzavĜel obvodem s daleko menším odporem pĜes PE obvod (TN), uzemnČní (TT) nebo mezi
pracovními vodiþi. Proudový chrániþ naopak reaguje na podstatnČ menší proudy (desítky nebo stovky
miliampérĤ), které ovšem musí odtékat mimo živou þást elektrického zaĜízení. Lze tedy Ĝíci, že proudový
chrániþ zareaguje, i když impedance poruchové smyþky bude znaþná.
Pozn.: Impedance by v obvodech s chrániþi mohla být teoreticky tak vysoká, aby pĜi prĤchodu poruchového
(unikajícího) proudu, který ještČ nezpĤsobí vybavení chrániþe, nevzniklo na þástech spojených s PE
obvodem nebezpeþné dotykové napČtí. Pro instalaci v normálním prostoru, kde je stanoveno bezpeþné
napČtí 50 V a je použit proudový chrániþ s reziduálním proudem 30 mA, by tedy impedance mohla
dosahovat hodnoty až Z = 50 V / 0,03 A = 1667 :, aniž by v instalaci za chrániþem vzniklo nebezpeþí
úrazu elektrickým proudem.
PĜesto však takovou možnost výkladu použití ochrany proudovým chrániþem normy nepĜipouští. V ýSN 33
2000-4-41 je použití proudového chrániþe jednoznaþnČ oznaþeno za ochranu doplĖkovou, která má pouze zlepšit
jiná opatĜení na ochranu pĜed úrazem elektrickým proudem nebo za zvýšenou v kombinaci napĜ. se samoþinným
odpojením od zdroje (kap. 415.1.).
ýSN 33 200-6potom stanovuje, že mČĜení impedance smyþky sice není nutno provádČt z dĤvodu ovČĜení
podmínky samoþinného odpojení od zdroje chrániþem, ovšem je nutno tímto mČĜením ovČĜit, zda k
samoþinnému odpojení dojde i pĜi poruše pĜed chrániþem a zda je zajištČna spojitost vodiþĤ obvodu.
Pozn.: Výše zmínČná norma pro výchozí revize doporuþuje, aby se mČĜením impedance navíc ovČĜila i spojitost
obvodu pracovních vodiþĤ L – N. Odhalí se tím napĜ. možné velké odpory uvolnČných svorek a kontaktĤ v
instalaci, které by pĜi prĤchodu vČtšího proudu svým zahĜíváním zvyšovaly riziko vzniku požáru.
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2. M³âení impedance smy«ky
2.1 Princip m³âení
Princip mČĜení impedance smyþky je ve všech mČĜicích pĜístrojích použit shodný.
MČĜiþ impedance je pĜipojen mezi fázový vodiþ L a vodiþ PE (pĜípadnČ mezi L a N pokud se mČĜí impedance
sítČ). Po zahájení mČĜení pĜístroj zmČĜí nejprve napČtí zdroje naprázdno U1. Potom do obvodu pĜipojí zatČžovací
odpor RZ , kterým proteþe mČĜicí proud I a zároveĖ zmČĜí napČtí U2 v obvodu pĜi zatížení. Rozdíl U1 - U2 je
úbytek napČtí na mČĜené impedanci Z pĜi prĤtoku proudu I a pĜístroj vyhodnotí impedanci jako:

Je zĜejmé, že þím menší je impedance smyþky, tím menší je úbytek napČtí na ní, což lze korigovat zvýšením
mČĜicího proudu I. Dále je tĜeba si uvČdomit, že napČtí U1 a U2 jsou napČtí sítČ, tzn. asi 230 V a rozdíl mezi nimi
se pro impedance menší než 1 : pohybuje v závislosti na velikosti mČĜicího proudu v nejlepším pĜípadČ ĜádovČ
v jednotkách voltĤ. Na pĜesnost mČĜení takto malých napČĢových rozdílĤ mají samozĜejmČ vliv jakékoliv rušivé
jevy v síti a velké nároky jsou také kladeny na elektronické mČĜicí obvody pĜístroje. Proto þím menší je mČĜená
impedance, s tím vČtší nejistotou (chybou) je mČĜení provedeno.
'U
L
N

Z

sítČ

U1

PE

Z

U2

PE

R

Z

Princip mČĜení impedance poruchové smyþky

2.2 Zajišt³ní bezpe«nosti a zvýšení pâesnosti pâi m³âení
Vzhledem k tomu, že pro mČĜení úbytku napČtí na impedanci je nutno provést dvČ po sobČ jdoucí mČĜení napČtí
v síti, je zĜejmé, že na výsledek mČĜení má znaþný vliv jakákoliv nestabilita síĢového napČtí, zkreslení jeho
sinusového prĤbČhu nebo rušení v síti. KonstruktéĜi mČĜicích pĜístrojĤ se s tČmito problémy vypoĜádávají
rĤzným zpĤsobem.
Nejstarší mČĜicí pĜístroje Ĝešily problém eliminace rušivých jevĤ v síti tím, že mČĜení probíhalo delší dobu, aby
byl získán prĤmČrný výsledek. Tento postup mČl ale negativní vliv na zachování bezpeþnosti pĜi mČĜení, neboĢ
bČhem mČĜení je fázové napČtí pĜipojeno na ochranný vodiþ, a pokud jeho impedance není dostateþnČ malá,
objeví se na þástech spojených s PE obvodem, napĜ. na neživých þástech spotĜebiþĤ pĜipojených k síti,
nebezpeþné napČtí.
Moderní pĜístroje musí být proto konstruovány tak, aby buć neustále kontrolovaly bČhem mČĜení dotykové
napČtí na PE vodiþi a automaticky pĜerušily mČĜení, dosáhne-li nebezpeþné hodnoty nebo mČĜení musí probíhat
jen po tak krátkou dobu, že i pĜi výskytu nebezpeþného dotykového napČtí v PE obvodu nemĤže dojít k úrazu
elektrickým proudem. Tento druhý zpĤsob je u souþasných mČĜicích pĜístrojĤ pĜevládající.
MČĜicí pĜístroje používají dvou pracovních postupĤ pro zjištČní úbytku napČtí na impedanci smyþky:
a)
MČĜení jednou polovinou periody síĢového kmitoþtu, kdy pĜi první pĤlvlnČ v síti je mČĜeno napČtí bez
zatížení zdroje a bČhem následující pĤlvlny shodné polarity dojde k pĜipojení zatČžovacího odporu do
obvodu a mČĜení napČtí a proudu pĜi zatížení. Metoda vyžaduje zatížení obvodu vyšším mČĜicím
proudem, neboĢ mČĜení probíhá po krátkou dobu.
MČĜení probíhá po dobu celé jedné periody síĢového kmitoþtu, tedy kladné i záporné pĤlvlny, což
b)
umožĖuje snížení mČĜicího proudu pĜi zachování dostateþné pĜesnosti mČĜení.
Pro zvýšení pĜesnosti mČĜení a eliminaci rušivých vlivĤ se používají i rĤzné jiné metody, napĜ. vyhodnocení
prĤmČrné hodnoty z nČkolika po sobČ jdoucích mČĜení apod.
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2.3 Problematika m³âení impedance poruchové smy«ky
Z principu mČĜení impedance poruchové smyþky a požadavkĤ na toto mČĜení kladených, vyplývají následující
závČry:
1.
PĜi mČĜení je nutno dosáhnout dostateþné, pokud možno co nejvyšší pĜesnosti mČĜení pro relativnČ malé
hodnoty impedance. Zvyšování mČĜicího proudu naráží na omezení v mČĜicím pĜístroji (zvČtšování
rozmČrĤ zatČžovacího odporu, odvod vznikajícího tepla apod.) i v síti (nadmČrné zatČžování sítČ a omezení
daná jistícími prvky, tzn. dimenzování pojistek a jistiþĤ). Dobu mČĜení zase nelze prodlužovat z dĤvodu
zajištČní bezpeþnosti pĜi mČĜení.
2.
Jsou-li v elektrické instalaci použity proudové chrániþe, potom mČĜicí proud, který je pro chrániþ
poruchovým proudem zpĤsobí jeho vybavení a tím je mČĜení znemožnČno. ěešením, které se nabízí, je
snížení mČĜicího proudu na takovou úroveĖ, kdy ještČ nedojde k vybavení chrániþe. To ovšem vede ke
znaþnému zhoršení pĜesnosti mČĜení.

3. Požadavky na pâesnost m³âení impedance poruchové smy«ky
Jak ví jistČ každý, kdo má alespoĖ základní elektrotechnické znalosti, nejsou hodnoty namČĜené mČĜicím
pĜístrojem absolutnČ pĜesné. Skuteþná hodnota mČĜené veliþiny se této pĜístrojem zobrazené hodnotČ více þi
ménČ blíží a nachází se v intervalu definovaném chybou mČĜicího pĜístroje. PĜi vyhodnocení výsledkĤ mČĜení pĜi
revizích je tĜeba s chybou mČĜení poþítat a pĜedevším tehdy, kdy namČĜená hodnota se blíží mezní hodnotČ
veliþiny povolené normou je tĜeba chybu mČĜení spoþítat a vyhodnotit, zda po jejím zohlednČní je výsledek z
hlediska ýSN ještČ vyhovující.

3.1 Technické parametry m³âicího pâístroje
PĜesnost mČĜení, tzn. definování chyby mČĜení a další údaje dĤležité pro vyhodnocení mČĜení lze nalézt v návodu
k použití každého mČĜicího pĜístroje v kapitole oznaþené obvykle jako „Technické parametry“. Které údaje
dĤležité pro provoz mČĜicího pĜístroje by v jeho návodu k použití nemČly chybČt, definují normy ýSN EN
61557. VysvČtleme si tedy nejdĤležitČjší pojmy z technických parametrĤ nutné pro správné stanovení chyby
mČĜení.
Pozn.: Níže uvedené názvosloví je pĜevzato z ýSN 01 0115 (Mezinárodní slovník termínĤ v metrologii) nebo je
vžito pro oznaþování pĜíslušných technických parametrĤ u þeských výrobcĤ mČĜicí techniky. V návodech
k zahraniþním pĜístrojĤm se lze þasto setkat s odlišným názvoslovím vzniklým obvykle jako doslovný
pĜeklad cizojazyþných, vČtšinou anglických výrazĤ do þeštiny.
Základní chyba mČĜení – chyba mČĜicího pĜístroje urþená za referenþních podmínek.
Tento údaj je dĤležitý pro kalibraþní laboratoĜ, která má provést kalibraci pĜístroje.
Pracovní chyba mČĜení – chyba mČĜicího pĜístroje urþená za pracovních podmínek. Chybu stanoví výrobce
pĜístroje tak, že k základní chybČ pĜiþte veškerá možná zhoršení pĜesnosti, která mohou vzniknout okolními
vlivy, jestliže pĜístroj není provozován za referenþních podmínek. Pracovní chyba tedy nemĤže být menší, než
základní chyba mČĜení.
Tento údaj je dĤležitý pro uživatele pĜístroje. Není-li v návodu k použití tato chyba uvedena, nelze prakticky
mČĜicí pĜístroj pro revize použít.
Pozn.: VyjádĜení pracovní chyby bývá v technických parametrech návodĤ k použití vyjádĜeno rĤzným zpĤsobem.
Pro uživatele nejjednodušší je, když je v návodu k použití pĜístroje uvedena pĜímo pracovní chyba ve
tvaru popsaném v kap. 3.2. V nČkterých návodech k pĜístrojĤm však bývá uvedena základní chyba a
pracovní chybu je tĜeba stanovit tak, že se k této základní chybČ pĜiþte urþitý koeficient stanovený
výrobcem. V návodech ke starším pĜístrojĤm Metry Blansko je napĜíklad uvedeno, že k základní chybČ se
pĜiþítají urþité desetiny procenta z mČĜené hodnoty na každý °C, o který se okolní teplota liší od
stanovené referenþní teploty apod. Je zĜejmé, že takovéto vyjádĜení pracovní chyby je pro uživatele
velice komplikované a v praxi témČĜ nepoužitelné.
Pracovní podmínky – podmínky, za kterých lze pĜístroj provozovat a je pĜi nich definována pracovní chyba
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mČĜení. Mezi pracovní podmínky mĤže patĜit napĜ. okolní teplota, relativní vlhkost vzduchu, napájecí napČtí
pĜístroje apod. Mimo tyto pracovní podmínky nelze pĜístroj provozovat, neboĢ mČĜení probČhlo v oblasti, kde již
není definována pĜesnost mČĜení a nelze tedy zjistit, nakolik se od skuteþné hodnoty liší. Navíc hrozí i poškození
pĜístroje pĜi jeho provozu, napĜ. napČĢový prĤraz izolací pĜi vysoké vlhkosti ovzduší.
Tento údaj je dĤležitý pro uživatele pĜístroje.
Referenþní podmínky – podmínky použití pĜedepsané pro vzájemné porovnání výsledkĤ mČĜení napĜ. pĜi
kalibraci pĜístroje v kalibraþní laboratoĜi. Jsou obdobné jako pracovní podmínky, ale jejich toleranþní pásmo je
znaþnČ menší. PĜi referenþních podmínkách je definována základní chyba mČĜení.
Tento údaj je dĤležitý pro kalibraþní laboratoĜ, která má provést kalibraci pĜístroje.
MČĜicí rozsah – rozsah hodnot, které je pĜístroj schopen mČĜit s definovanou pĜesností, jinak Ĝeþeno nalézá-li se
hodnota mČĜené veliþiny v tomto rozsahu, lze stanovit, s jakou absolutní chybou byla zmČĜena.
Rozlišovací schopnost – nejmenší rozdíl mezi indikacemi zobrazovacího zaĜízení, který mĤže být prokazatelnČ
rozlišován. U digitálních pĜístrojĤ se jedná o nejmenší hodnotu, kterou je pĜístroj schopen rozlišit, napĜ. jedno
þíslo na posledním místČ zobrazovaného údaje, které se pro úþely udávání chyb mČĜení nazývá digit
Jmenovitý rozsah – pod tímto pojmem je v technických podmínkách mínČn rozsah, ve kterém pĜístroj mČĜí
s relativní pracovní chybou menší nebo rovnou hodnotČ požadované pĜíslušnou normou.
Jak bude vysvČtleno dále, je tento parametr pro mČĜiþe impedance jeden z nejdĤležitČjších údajĤ, které lze
z technických podmínek vyþíst.
VysvČtleme si ještČ, co je to absolutní a relativní chyba mČĜení. S tČmito pojmy se sice v technických
parametrech pĜístrojĤ nelze setkat, ale jsou dĤležité pro pochopení toho, co je mínČno chybou mČĜení uvedenou v
návodu k použití a jaké požadavky na pĜesnost pĜístrojĤ kladou ýSN.
Absolutní chyba mČĜení – tento údaj bývá uvádČn v technických parametrech pĜístroje jako základní nebo
pracovní chyba a lze z nČj stanovit absolutní hodnotu (velikost) chyby mČĜení konkrétní namČĜené hodnoty
pĜímo v jednotkách mČĜené veliþiny. Je-li absolutní hodnota chyby pĜiþtena a odeþtena od namČĜené hodnoty,
definuje interval, ve kterém se nachází skuteþná (pravá) hodnota mČĜené veliþiny.
Relativní chyba mČĜení – pro úþely posouzení použitelnosti pĜístroje z hlediska ýSN a stanovení jmenovitého
pracovního rozsahu je touto chybou mínČn procentuální podíl absolutní hodnoty chyby z namČĜené hodnoty
vztažený k jmenovité hodnotČ.
Pokud pĜíslušné normy (napĜ. ýSN EN 61557) požadují, aby pracovní chyba mČĜení nepĜesáhla ve vyznaþeném
rozsahu maximální procentovou odchylku od namČĜené hodnoty, mají na mysli právČ tuto relativní chybu, kterou
nelze zamČĖovat s absolutní chybou uvádČnou v technických parametrech pĜístroje!

3.2 Vyjádâení pâesnosti m³âení a výpo«et chyby
V technických parametrech mČĜicího pĜístroje je pĜesnost mČĜení vyjádĜena absolutní chybou. Obvykle se chyba
mČĜení skládá ze dvou þástí. První þást bývá promČnná a její absolutní hodnota závisí na velikosti namČĜené
hodnoty. Nazývá se chybou z mČĜené hodnoty. Druhá þást je konstantní v celém mČĜicím rozsahu, na velikosti
namČĜené hodnoty nezávisí a nazývá se chybou z mČĜicího rozsahu. Souþet obou þástí je absolutní hodnotou
chyby a jejím pĜiþtením a odeþtením od namČĜené hodnoty lze stanovit interval, ve kterém se pohybuje skuteþná
(pravá) hodnota mČĜené veliþiny.
V technických podmínkách se lze setkat s rĤznými tvary vyjádĜení chyb mČĜení. Digitální pĜístroje, které na trhu
pĜevládají, mají chyby mČĜení uvádČny nejþastČji ve tvaru:
r (x % z MH + y D)
x % z MH je promČnná þást chyby a spoþítá se jako pĜíslušné procento z namČĜené hodnoty, tzn. z údaje na
displeji pĜístroje.
y D je nepromČnná þást chyby a znaþí poþet digitĤ, tj. þísel udávaných v technických parametrech jako
rozlišovací schopnost. Místo v digitech mĤže být nČkdy tato þást chyby uvedena pĜímo v pĜíslušných
jednotkách (napĜ. u ohmmetru pĜímo v : 
Analogové (ruþkové) nebo nČkdy i digitální pĜístroje mají tutéž chybu vyjádĜenu ve tvaru:
r (x % z MH + y % z MR)
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x % z MH je promČnná þást chyby a spoþítá se jako pĜíslušné procento z namČĜené hodnoty, tzn. z údaje na
displeji pĜístroje.
y % z MR je nepromČnná þást chyby a vypoþítá se jako pĜíslušné procento z mČĜicího rozsahu, tzn.
z nejvyšší hodnoty, kterou je pĜístroj v daném mČĜicím rozsahu schopen zobrazit.
NČkteĜí výrobci z rĤzných dĤvodĤ definují pĜesnost pouze nepromČnnou þástí chyby a vyjadĜují ji ve tvaru:
r y % z MR nebo r y D, r y :a pod
y % z MR je nepromČnná þást chyby a vypoþítá se jako pĜíslušné procento z mČĜicího rozsahu, tzn.
z nejvyšší hodnoty, kterou je pĜístroj v daném rozsahu schopen zobrazit.
y D – v tomto tvaru je již pĜímo uvedena absolutní hodnota chyby mČĜení v digitech nebo pĜíslušných
jednotkách.
Pozn.: Zkratky MH (mČĜená hodnota), MR (mČĜicí rozsah), D (digit) mohou být v technických parametrech
nČkterých, pĜedevším cizojazyþných návodĤ zahraniþních pĜístrojĤ uvedeny jinak (napĜ.: of r., rdg,
dgt,…), a þasto je v této podobČ pĜevezmou i pĜekladatelé návodĤ do þeštiny.
Postup výpoþtu chyby mČĜení a jejího vyhodnocení pro mČĜiþ impedance bude vysvČtlen na následujícím
pĜíkladu:
Bylo provedeno mČĜení impedance poruchové smyþky pĜístrojem, u kterého lze v technických parametrech v
návodu k použití vyþíst následující údaje:
MČĜicí rozsah:
0,00 až 9,99 :
Rozlišovací schopnost: 0,01 :
Základní chyba:
± (1% z MH + 3D)
Jmenovitý rozsah:
0,18 až 9,99 : (dle ýSN EN 61557 þást 3)
Pracovní chyba:
± (2% z MH + 5 D)
PĜístrojem byla zmČĜena impedance poruchové smyþky. Na displeji mČĜicího pĜístroje se zobrazil údaj 0,50 :
Absolutní hodnotu pracovní chyby mČĜení lze vypoþítat takto:
± (2% z MH + 5 D) ! ± (0,01 : + 0,05 :) = ± 0,06 :
Skuteþná (pravá) hodnota odporu PE vodiþe se tedy nachází v rozmezí:
0,50 ± 0,06 :, tj. 0,44 :až 0,56 :
Z hlediska vyhodnocení mČĜení impedance poruchové smyþky dĤležitá horní hranice vypoþteného pásma chyby
mČĜení, tzn. pĜi výpoþtu, zda je impedance poruchové smyþky dostateþnČ malá, aby jištČní instalace vypnulo
v pĜedepsaném þase, je nutno poþítat s tím, že skuteþná hodnota impedance mĤže být až 0,56 :a nikoliv
namČĜených 0,50 :

3.3 Jmenovitý rozsah
Z tohoto údaje v technických parametrech pĜístroje lze vyþíst, v jakém rozsahu mČĜení nepĜesahuje procentuální
podíl absolutní hodnoty pracovní chyby z namČĜené hodnoty, vztažený k této namČĜené hodnotČ, velikost
požadovanou pĜíslušnými ýSN. Smysl stanovení maximální relativní pracovní chyby mČĜení tkví v tom, aby k
mČĜení pĜíslušných veliþin pĜi revizích byl použit pĜístroj s dostateþnou pĜesností.
Znamená to, že mČĜiþ impedance lze použít pĜi revizi pro výpoþet jištČní tehdy, pokud velikost mČĜené
impedance se nachází uvnitĜ jmenovitého rozsahu. MČĜiþ impedance dokáže mČĜit hodnoty v celém mČĜicím
rozsahu, tedy i mimo jmenovitý rozsah. Pokud by byla namČĜena hodnota mimo jmenovitý rozsah a tak pak
využita k výpoþtu (se zahrnutím chyby mČĜení), nemohla by být zpochybnČna správnost výsledku, ale spíše
použití „málo pĜesného“ pĜístroje pro dané mČĜení.
Není-li v technických podmínkách uveden jmenovitý rozsah mČĜení, lze jej stanovit z udané pracovní chyby,
pokud jsou známy požadavky pĜíslušné normy na maximální relativní pracovní chybu mČĜení. Pro veliþiny,
jejichž mČĜení upravují normy Ĝady ýSN EN 61557, tedy i pro mČĜení impedance, je maximální povolený pomČr
pracovní chyby k namČĜené hodnotČ ± 30 %.
Horní hranice jmenovitého rozsahu je vždy totožná s horní hranicí mČĜicího rozsahu. Je-li známa pracovní chyba
pĜístroje je možno vypoþíst spodní hranici jmenovitého rozsahu ze vzorce:
'jm = 100 x UMR / (Uprac - UMH)
'jmje hledaná spodní hranice jmenovitého rozsahu
UMR je vypoþtená pracovní chyba z mČĜicího rozsahu (udaná v jednotkách pĜíslušné veliþiny)
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Uprac je maximální, pĜíslušnou normou povolená relativní pracovní chyba mČĜení
UMH je pracovní chyba pĜístroje z mČĜené hodnoty
PĜíklad:
Je-li v technických podmínkách mČĜiþe impedance s mČĜicím rozsahem 0,00 :÷100,0 : uvedena pracovní
chyba mČĜení ±(5% z MH + 5D), vypoþte se spodní hranice jmenovitého rozsahu:
'jm = 100 x 0,05 : / (30% - 5%) = 0,20 :
Jmenovitý rozsah pĜístroje tedy je 0,20 : ÷ 100,0 : .
Bude-li tímto pĜístrojem namČĜena hodnota impedance menší než 0,20 :, nedoporuþuje se ji pĜi vyhodnocení
výsledkĤ revize využít, protože by mohla být zpochybnČna vhodnost tohoto pĜístroje pro dané mČĜení. Je tĜeba
použít pĜesnČjší mČĜicí pĜístroj nebo výsledek mČĜení potvrdit výpoþtem impedance na základČ údajĤ získaných
z projektové dokumentace instalace.

3.4 Ovlivn³ní impedance vn³jšími vlivy
PĜi revizi je tĜeba ovČĜit, že jištČní obvodĤ instalace bude spolehlivČ fungovat nejen tehdy, kdy je mČĜení
provádČno, ale pĜedevším v okamžiku budoucího možného prĤchodu poruchového proudu, kdy se velikost
impedance mĤže zmČnit buć vlivem prĤtoku velkého poruchového proudu, nebo vlivem zmČnČných okolních
podmínek. JištČní instalace je navrženo tak, aby fungovalo i pĜi maximální provozní teplotČ obvodĤ (obvykle 70°
C), kdežto mČĜení bývá provedeno obvykle pĜi teplotách nižších (okolo 20° C), pĜi kterých je odpor ochranného
obvodu nižší.
Proto je v ýSN 33 2000-6 v pĜíloze C.61.3.6.3 doporuþeno, aby se zmČna impedance zpĤsobená možným
oteplením vodiþĤ zohlednila vynásobením namČĜené impedance koeficientem 1,5 a pĜi výpoþtu jištČní se pak
pracovalo s touto zvýšenou hodnotou.
Koeficient 1,5 však nezahrnuje vliv nepĜesnosti mČĜení zpĤsobené mČĜicím pĜístrojem. Z toho dĤvodu je nutno
namČĜenou hodnotu zvýšit o možnou chybu mČĜení a pro výpoþet jištČní použít hodnotu zvýšenou o absolutní
chybu mČĜení vynásobenou navíc koeficientem 1,5:



kde
proud zajišĢující samoþinné pĤsobení odpojovacího ochranného prvku v pĜedepsané dobČ
(ýSN 33 2000-4-41 kap. 411.4.)
jmenovité stĜídavé napČtí proti zemi
namČĜená hodnota impedance smyþky L – PE
absolutní chyba mČĜení

4. Ov³âení jišt³ní proti nadproudõm
4.1 Pâedpoklady pro správnou funkci jišt³ní
Charakteristiky jistících pĜístrojĤ a impedance PE obvodu musí být takové, aby v pĜípadČ vzniku poruchy mezi L
a obvodem PE došlo k automatickému odpojenínapájení ve stanovené dobČ. Impedance poruchové smyþky tedy
musí odpovídat podmínce:

•
•
•

Zs –impedance poruchové smyþky (od zdroje k místu uzemnČní PE pĜes místo poruchy)
Ia – proud který vyvolá vypnutí jištČní v pĜedepsané dobČ
Uo – jmenovité AC napČtí proti zemi

V reálných podmínkách se ovšem hodnota impedance poruchové smyþky mČní v závislosti na okolních
podmínkách. Z toho dĤvodu je tĜeba pĜi ovČĜování pĜedpokladĤ pro správnou funkci jištČní zmČĜenou hodnotu
impedance poruchové smyþky zvýšit vynásobením koeficientem 1,5 a impedance potom musí odpovídat
podmínce:
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•
•
•
•

Zs(m) – namČĜená hodnota impedance
Uo –
jmenovité napájecí AC napČtí proti zemi
2/3 –
koeficient zahrnující souþinitel oteplení vedení, bezpeþnostnísouþinitel a napČĢový
souþinitel zatížené sítČ
Ia –
proud který vyvolá vypnutí jištČní v pĜedepsané dobČ

4.2 Pâíklad praktického ov³âení funk«nosti jišt³ní
Nyní si ukažme praktický postup pĜi ovČĜení jištČní u konkrétního ochranného obvodu. Aby z pĜíkladu vyplynula
i úvaha o vhodnosti volby mČĜicího pĜístroje, byl zvolen pĜípad ovČĜení jištČní stroje napájeného napČtím 400 V /
50 Hz, tj. 3 x 230 V proti zemi, který je jištČn pojistkami o jmenovitém vypínacím proudu In = 160 A.
PĜedepsaná doba odpojení pro stroje je 5 s. Z charakteristiky pojistek se zjistí proud Ia, který vyvolá vypnutí
jištČní v pĜedepsané dobČ.

PN2 gG
In = 160
A

Výpoþtem podle pĜíslušného vzorce zjistíme, jakou maximální hodnotu mĤže mít impedance poruchové smyþky:

Srovnáme-li technické parametry dvou rĤznČ pĜesných mČĜiþĤ impedance, napĜíklad pĜístroje ZEROTEST 46 a
EUROTEST 61557, zjistíme porovnáním spodních hranic jejich jmenovitých rozsahĤ, že pro mČĜení stroje
s popsaným jištČním je vhodný pouze pĜístroj EUROTEST 61557. PĜístrojem ZEROTEST 46 by bylo možno
mČĜení sice také provést, ale z hlediska požadavkĤ ýSN EN 61557 je pĜístroj pro mČĜení impedance poruchové
smyþky v obvodech s taktovým jištČním nevhodný, neboĢ požadovaná maximální hodnota 0,23  je mimo
jmenovitý rozsah pĜístroje.
Technické parametry
MČĜicí rozsah
Rozlišení
Pracovní chyba mČĜení
Jmenovitý rozsah

EUROTEST 61557
0,00 ÷ 19,99 
0,01 
± (3% z MH + 3 D)
0,11 – 1999 ȍ
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ZEROTEST 46
0,00 ÷ 1,00 
0,01 
±9D
0,30 ÷ 22,9 

Provedeme tedy mČĜení pĜístrojem EUROTEST 61557 a namČĜíme u stroje hodnotu impedance poruchové
smyþky 0,10 .

PĜipoþítáním chyby mČĜení zjistíme, jaké maximální hodnoty mĤže impedance poruchové smyþky stroje
dosáhnout:
Chyba mČĜení = 3% z 0,1  + 3 D = 0,003 + 0,03 = ± 0,033 ȍ
Výsledná hodnota impedance = 0,1  + 0,033 ȍ = 0,13 ȍ
MČĜením zjištČná velikost impedance poruchové smyþky stroje po zohlednČní nejistoty mČĜení je 0,13 . To je
ménČ než maximální vypoþítaná hodnota impedance 0,23 , a lze tedy pĜedpokládat, že jištČní stroje bude
v pĜípadČ poruchy fungovat správnČ.
Pozn.: DĤsledkem použití ménČ pĜesného pĜístroje pro mČĜení malých impedancí mĤže být nemožnost
rozhodnout, zda impedance je pro dané jištČní ještČ vyhovující, þi nikoliv. Pokud bychom v pĜedchozím
pĜíkladu namČĜili pĜístrojem Eurotest hodnotu impedance 0,16 , potom skuteþná hodnota po pĜiþtení
chyby mČĜení bude maximálnČ 0,20 , tedy vyhovující. PĜístrojem ZEROTEST bychom pĜi namČĜené
hodnotČ 0,16  a pĜipoþtení chyby mČĜení dostali maximální možnou hodnotu 0,25  a nebylo by možno
rozhodnout, zda skuteþná impedance je menší než požadovaných 0,23 , nebo je vČtší.

5. M³âení impedance poruchové smy«ky v obvodech s proudovými
chráni«i
Jak vyplývá z principu mČĜení impedance poruchové smyþky, je mČĜicí proud zároveĖ proudem poruchovým,
který pĜi mČĜení protéká ochranným obvodem instalace. Následkem zatížení PE obvodu mČĜicím zatČžovacím
proudem tedy obvykle vybaví proudový chrániþ, pokud jej instalace obsahuje, a to znemožní zmČĜení impedance
ochranné smyþky.
Jak bylo vysvČtleno v úvodu, je ovšem nutné mČĜit impedanci i v obvodech chránČných chrániþi a tedy zajistit,
aby chrániþ pĜi mČĜení nevybavil. PĜeklenutí chrániþe vodiþem nelze doporuþit, neboĢ jde o zásah do instalace a
mČĜení neprobíhá za podmínek, pĜi kterých je potom instalace provozována (na velikosti celkového odporu PE
smyþky se podílí i chrániþ a jeho pĜípojné svorky).

5.1 M³âení impedance polovinou vybavovacího proudu
Univerzální mČĜicí pĜístroje, které spolu s mČĜení impedance slouží i k ovČĜování proudových chrániþĤ, mají
vestavČno mČĜení dotykového napČtí proudem menším, než polovina vybavovacího proudu chrániþe. Toto
mČĜení probíhá obdobnČ, jako mČĜení impedance poruchové smyþky. Dotykové napČtí v PE obvodu vĤþi zemi je
vyhodnoceno jako rozdíl napČtí zdroje bez zatížení a po zatížení mČĜicím proudem, který ovšem v tomto pĜípadČ
nesmí pĜekroþit polovinu vybavovacího proudu chrániþe.
Toho je u pĜístrojĤ využito tak, že ze zmČĜeného dotykového napČtí (úbytku napČtí U1 - U2 ) je souþasnČ
vypoþítána impedance poruchové smyþky.
Je zĜejmé, že pokud mČĜicí zatČžovací proud dosahuje pro chrániþ 30 mA hodnoty maximálnČ 15 mA, je úbytek
napČtí na impedanci poruchové smyþky natolik malý, že chyba mČĜení þiní z namČĜené hodnoty impedance
pouze orientaþní údaj nevhodný pro další zpracování. Proto þasto výrobci v technické dokumentaci údaj o
pĜesnosti tohoto mČĜení ani neuvádí.
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Pozn.: NČkteré mČĜicí pĜístroje dosahují vyšší pĜesnosti pĜi použití malého mČĜicího proudu zvýšením poþtu
mČĜení a následným výpoþtem prĤmČrné hodnoty. Jako pĜíklad lze uvést pĜístroje EUROTEST a
INSTALTEST firmy METREL. Tím se dosahuje již relativnČ dobré pĜesnosti mČĜení, ovšem i tak je pro
chrániþe 30 mA udávána pracovní chyba této mČĜicí metody ± (6% z MH + 1,87 :) a jmenovitý rozsah
tedy zaþíná od :.

5.2 Využití konstruk«ních vlastností chráni«õ pro m³âení impedance
Pro mČĜení impedance proudem vČtším, než je vybavovací proud chrániþe lze využít nČkterých konstrukþních
vlastností chrániþĤ. Vzhledem k tomu, že pĜesné vlastnosti chrániþe nejsou obvykle známy, je tento postup
mČĜení založen spíše na pokusech, zda se mČĜení zdaĜí, aniž by chrániþ vybavil.
Chrániþe typu AC, zvláštČ starší typy, jsou citlivé pouze na jednu polaritu poruchového proudu. Pokud je tedy
mČĜení provedeno proudovým impulsem o opaþné polaritČ, chrániþ pĜi mČĜení nevybaví. Je ovšem tĜeba
vyzkoušet, na kterou polaritu proudu chrániþ nereaguje a pĜi prvním pokusu o mČĜení existuje padesátiprocentní
pravdČpodobnost, že chrániþ vybaví. NČkteré moderní typy chrániþĤ AC navíc reagují na obČ polarity.
U chrániþĤ typu A nebo AC, které jsou citlivé na obČ polarity vybavovacího proudu, lze vyzkoušet další možnou
vlastnost magnetického obvodu chrániþe. Pokud pĜes chrániþ projde mČĜicí impuls urþité polarity, chrániþ
vybaví. Dojde-li k odpojení poruchového proudu v okamžiku jeho maximální hodnoty, zĤstane magnetické jádro
chrániþe po urþitou dobu zmagnetováno. Následující mČĜicí impuls opaþné polarity je demagnetuje, ale
nevybaví. Jde ovšem víceménČ o náhodný jev, jehož vznik závisí na konstrukci chrániþe, tedy pĜedevším na
materiálu magnetického jádra a na okamžiku odpojení mČĜicího poruchového proudu, což nelze pĜi mČĜení
impedance ovlivnit.
U obvodĤ s chrániþi typu S lze využít toho, že mČĜicí impuls je krátký (obvykle 10 ms) a zpoždČný chrániþ tak
rychle nezareaguje.
Novou metodou mČĜení impedance smyþky v obvodech s chrániþi, použitou napĜíklad v nových pĜístrojích firmy
METREL nebo v pĜístroji ZEROTESTpro, je mČĜení pomocí krátkého proudového pulzu. MČĜicí proud je sice
velký, ale proudový puls trvá po velice krátkou dobu, takže chrániþ nestaþí vybavit.

5.3 Blokování chráni«e stejnosm³rným proudem
Již starší, ale nejspolehlivČjší pomĤckou pĜi mČĜení impedance poruchové smyþky v obvodech s chrániþi je
jejich zablokování pomocí stejnosmČrného proudu.
Jak je známo, používají chrániþe pro vyhodnocení rozdílového proudu v pracovních vodiþích instalace mČĜicí
transformátor s magnetickým jádrem. Teþe-li pracovním vodiþem pĜes proudový chrániþ dostateþnČ velký
stejnosmČrný proud, dojde k pĜesycení magnetického obvodu transformátoru a proudový chrániþ nedokáže
vyhodnotit pĜípadný rozdílový proud v pracovních vodiþích. Toho lze využít pro doþasné zablokování funkce
chrániþe pĜi mČĜení impedance.
PĜístroje pro blokování chrániþĤ pracují tak, že generují stejnosmČrný proud, který protéká nČkterým z
pracovních vodiþĤ instalace a pĜesytí magnetické obvody všech chrániþĤ, které jsou do instalace pĜipojeny.
Blokovací proud musí po zahájení þinnosti postupnČ narĤstat, aby jeho náhlou skokovou zmČnou nedošlo
k vybavení chrániþe. Po dosažení provozní hodnoty se proud na krátkou dobu ustálí a je možno provést mČĜení
impedance poruchové smyþky, neboĢ všechny chrániþe v instalaci jsou zablokovány. Potom stejnosmČrný proud
postupnČ klesá a chrániþe jsou opČt funkþní.
ZDROJ BLOKOVACÍHO PROUDU
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Princip mČĜení impedance pĜi použití blokování chrániþe
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Aby proces zablokování chrániþĤ probČhl správnČ, je nutno splnit následující podmínky:
1. StejnosmČrný proud tekoucí pracovním vodiþem instalace musí dosáhnout dostateþné velikosti, jinak
nedojde k pĜesycení magnetického obvodu chrániþĤ nebo je sycení nedostateþné a znaþnČ se zvýší
pravdČpodobnost vybavení chrániþĤ pĜi mČĜení impedance. Podmínkou správné funkce tedy je
dostateþnČ malý odpor obvodu, kterým teþe blokovací proud, aby neomezoval jeho velikost.
2. Funkci blokovacího proudu mĤže omezit nebo zcela zrušit také stejnosmČrná proudová složka v síti
pocházející z jiného zdroje, jejíž polarita je opaþná, než polarita blokovacího proudu.
3. MČĜicí zatČžovací proud mČĜiþe impedance musí mít shodnou polaritu, jako stejnosmČrný blokovací
proud, jinak zruší jeho úþinek na magnetický obvod a dojde k vybavení chrániþe. Z této podmínky je
zĜejmé, že s pĜístroji pro blokování chrániþĤ stejnosmČrným proudem jsou schopny spolupracovat
pouze takové mČĜiþe impedance, které zatČžují PE obvod proudem jedné polarity (jednou nebo nČkolika
pĤlvlnami shodné polarity). Pokud mČĜiþ impedance využívá k mČĜení zatČžovací proud obou polarit, je
blokování chrániþĤ stejnosmČrným proudem neúþinné.
4. Aby mohl být chrániþ vyĜazen z þinnosti prĤtokem stejnosmČrného proudu, musí obsahovat magnetický
obvod. Nelze tedy tímto zpĤsobem blokovat elektronické chrániþe, které fungují na jiném principu, než
je vyhodnocení rozdílového proudu v pracovních vodiþích mČĜicím transformátorem.
Výhody metody mČĜení impedance s blokováním chrániþe stejnosmČrným proudem:
1. MČĜení probíhá za skuteþného stavu, ve kterém je instalace provozována bez pĜeklenutí chrániþĤ.
Zablokují se i ty chrániþe, jejichž svorky mohou být pro revizního technika nepĜístupné (napĜ. pod
zaplombovaným krytem).
2. MČĜení probČhne velkým mČĜicím proudem, pĜesnost mČĜení tedy závisí výhradnČ na použitém mČĜicím
pĜístroji. Lze takto mČĜit impedance již od cca 0,1 :, což jsou hodnoty, kterých dosahuje spodní hranice
jmenovitých rozsahĤ nČkterých pĜístrojĤ. ZmČĜení takto nízkých hodnot impedance s pĜesností
požadovanou normou nelze pĜi zatížení PE obvodu nízkým proudem v žádném pĜípadČ dosáhnout.
3. StejnosmČrným proudem lze zablokovat i trojfázové chrániþe. Pokud stejnosmČrný proud protéká
chrániþem jednou z fází, lze mČĜit impedanci v kterékoliv fázi, aniž chrániþ vybaví.
Nevýhody mČĜení impedance s blokováním chrániþe stejnosmČrným proudem:
1. Nelze blokovat chrániþe citlivé na vyhlazený stejnosmČrný proud a elektronické chrániþe bez
magnetického obvodu. Ty se ovšem v bČžných instalacích prakticky nevyskytují.
2. Zablokování chrániþe nemusí být vždy spolehlivé. VnČjší vlivy, které nelze pĜedem zjistit, mohou
ovlivnit proces pĜesycení magnetického jádra chrániþe a zpĤsobit jeho následné vybavení pĜi mČĜení
impedance.
3. MČĜicí zatČžovací proud musí mít shodnou polaritu, jako blokovací stejnosmČrný proud. Proto nelze
použít takové mČĜiþe impedance, které k mČĜení používají zatČžovací proudový impuls obou polarit.

6. M³âicí pâístroje pro m³âení impedance poruchové smy«ky
6.1 Univerzální pâístroje
OvČĜení funkþnosti pĜedĜazeného jištČní je nedílnou souþástí každé revize elektrické instalace. Proto je funkcí
mČĜení impedance vybaven každý univerzální mČĜicí pĜístroj, urþený k revizím instalací.
ZmiĖme se tedy pouze o pĜístroji EUROTEST 61557 (výrobce METRL), který je vybaven velmi dobrým
mČĜiþem impedance. PĜístroj mČĜí impedanci pomČrnČ znaþným proudem (až 24 A), což umožĖuje mČĜit s
velkou pĜesností. Spodní hranice jmenovitého rozsahu je 0,11 , zatím co u jiných podobných pĜístrojĤ zaþíná
až od 0,2  nebo ještČ výše. PĜístroj mČĜí skuteþnou impedanci vþetnČ indukþní složky, nejen tedy pouze odpor
jako znaþná þást podobných pĜístrojĤ.
Urþitou slabinou pĜístroje je pouze mČĜení impedance v obvodech s proudovými chrániþi. Použitá metoda mČĜení
polovinou vybavovacího proudu chrániþe již z principu vede k velké chybČ mČĜení a v obvodech jištČných
chrániþi s malými reziduálními proudy je namČĜená hodnota spíše orientaþní.
Vybrané technické parametry pro funkci mČĜení impedance poruchové smyþky:
• MČĜicí proud – cca 23 A
• MČĜicí rozsah – 0,00  ÷ 1999 
• Nejvyšší rozlišovací schopnost – 0,01 
• Jmenovitý rozsah - 0,11 ÷ 1999 ȍ
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6.2 Jednoú«elové pâístroje
Jednoúþelové mČĜiþe impedance jsou oblíbené, pĜedevším pokud mají tvar rozmČrovČ nevelkého pĜístroje
drženého v ruce. S výhodou se pak využívají jak pro mČĜení impedance pĜi revizích na obtížnČ pĜístupných
místech tak i pro rychlé orientaþní mČĜení a hledání závad.
Jako zástupce jednoúþelových mČĜiþĤ impedance si pĜedstavme pĜístroj ZEROTESTpro. PĜístroj je mimo
standardní mČĜení impedance vybaven i funkcí mČĜení impedance v obvodech s proudovými chrániþi pomocí
metody krátkého proudového impulsu. Díky této metodČ byla dosažena pomČrnČ slušná pĜesnost mČĜení,
využitelná i pro mČĜení v instalacích s bČžnými jištČními a ocení ji pĜedevším uživatelé, kteĜí pĜístrojem budou
chtít mČĜit odpor uzemnČní náhradní metodou za použití síĢového napČtí z chrániþem jištČné instalace.
Z dalších funkcí lze jmenovat:
• Okamžité vyhodnocení mČĜení pomocí v pamČti uložené tabulky charakteristik jistících prvkĤ.
• Zobrazení 1,5 násobku zmČĜené hodnoty impedance.
• Zobrazení velikosti zkratového proudu odpovídajícího namČĜené impedanci.
• Zobrazení namČĜené hodnoty impedance zvýšené o chybu mČĜení.
Vybrané technické parametry:
• MČĜicí proud – cca 4,5 A
• MČĜicí rozsah – 0,00  ÷ 200 
• Nejvyšší rozlišovací schopnost – 0,01 
• Jmenovitý rozsah - 0,27 ÷ 200 ȍ

6.3 Speciální m³âi«e velmi malých impedancí
Pro obvody jištČné jistícími prvky s pomČrnČ vysokými vybavovacími proudy nejsou bČžné mČĜicí pĜístroje
z hlediska pĜesnosti mČĜení použitelné. Proto se ve vČtšinČ pĜípadĤ využívá pro ovČĜení funkce jištČní výpoþet
založený na údajích o parametrech ochranného obvodu získaných z projektové dokumentace.
Nevýhody tohoto postupu pĜi pravidelných revizích jsou zĜejmé. Pokud je projektová dokumentace vĤbec
k dispozici, nemusí odpovídat skuteþnému stavu a bez fyzického provČĜení ochranného obvodu aby se vylouþily
možné závady vzniklé bČhem montáže, nebo provozu instalace se stejnČ nelze obejít.
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Pro úþely mČĜení impedance v obvodech jištČných prvky s vysokými vybavovacími proudy jsou urþeny speciální
pĜesné mČĜiþe impedance. Jedním z nich je pĜístroj ZEROLINE 60, který je urþen pro bČžná provozní mČĜení
v instalacích jištČných pĜístroji s vybavovacími proudy do cca 400 A, ale vzhledem k volitelnému mČĜicímu
proudu jej lze použít i pro mČĜení v bČžných instalacích s ménČ proudovČ zatížitelnými jistícími prvky.
PĜístroj mČĜí skuteþnou impedanci poruchové smyþky s rozlišením na 1 m. Pro velmi pĜesné mČĜení lze využít
tzv. „þtyĜvodiþovou metodu“, která zajistí eliminaci pĜechodového odporu v místČ pĜipojení pĜístroje
k mČĜenému obvodu.
PĜístroj má zabudovánu i funkci mČĜení impedance v obvodech s proudovými chrániþi. Použitá metoda
blokování chrániþĤ pomocí stejnosmČrného proudu umožĖuje dosažení pomČrnČ vysoké pĜesnosti mČĜení i pĜi
využití této funkce.
PĜístroj je na rozdíl od jiných podobných pĜístrojĤ relativnČ malý – lze jej pĜi mČĜení nosit zavČšený na krku.
Z dĤležitých technických parametrĤ lze uvést:
• MČĜicí proud – volitelný 30 A, 20 A, 10 A
• MČĜicí rozsah – 0,000  ÷ 20,00 
• Nejvyšší rozlišovací schopnost – 0,001 
• Jmenovitý rozsah - 0,038 ÷ 1,500 ȍ pro mČĜicí proud = 30 A

7. Záv³r
Cílem þlánku bylo shrnout problematiku mČĜení impedance poruchové smyþky pĜedevším z hlediska
použitelnosti mČĜicích pĜístrojĤ pro mČĜení za konkrétních podmínek, které se mohou v elektrických instalacích
vyskytovat. Jak bylo ukázáno, nelze v mnoha pĜípadech pro mČĜení využít jakýkoliv mČĜiþ impedance, který je
právČ k dispozici, ale je nutno podle konkrétních podmínek zvážit, jaké parametry by mČl pro dané mČĜení
pĜístroj mít.
Vlastnosti pĜístroje, pĜedevším pĜesnost mČĜení, je nutno zvažovat zvláštČ pĜi mČĜení velmi malých impedancí,
kdy použití ménČ pĜesných pĜístrojĤ mĤže ovlivnit výsledek revize. V obvodech jištČných prvky s vysokými
vybavovacími proudy mohou pĜi poruše téci znaþné zkratové proudy a chybné vyhodnocení funkþnosti
pĜedĜazeného jištČní mĤže vést ke znaþným škodám na instalaci nebo v pĜípadČ vzniku požáru i na objektu.
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IN-EL, spol. s r. o., Lohenická 111 / 607
190 17 Praha 9 – Vinoø
Tel.: 283 092 312

E-mail: info@in-el.cz

IN-EL – partner všech elektrotechnikù
Vydavatelství odborné literatury pro elektrotechniky, Normativních dokumentù ESÈ,
tiskopisu Protokolu o revizích a kontrolách elektrických spotøebièù
a elektrického ruèního náøadí
Aktuální nabídka a objednávkový formuláø na www.in-el.cz
v sekci LITERATURA – OBCHOD
Jsme první, kdo v Èeské republice vydává odborné pøíruèky pro elektrotechniky i v elektronické podobì, jako e-knihy.
Naše e-knihy mají øadu standardních, ale i úplnì novou funkci.
Ke standardním funkcím patøí:
– interaktivní obsah, a to jak v levém rámci (úplný obsah), tak v obsahu v textu (pouze kapitoly
a podkapitoly prvního øádu),
– pøímé odkazy v celém textu na zmiòované kapitoly, obrázky, tabulky, pøílohy, literaturu apod.,
– pøímé odkazy v celém textu na zmiòované webové stránky.
K úplnì nové funkci patøí odkazy na texty v pøíruèkách zmiòovaných Èeských technických norem (ÈSN), a to prostøednictvím služby „iiSEL® – pøístup k normám online“ (tato
služba je zdarma). Pøístup k textùm ÈSN zabezpeèuje Úøad pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) svojí službou „ÈSN online“ (ta je zpoplatnìna) na
webu www.unmz.cz. Oba weby jsou vzájemnì propojeny, a tak lze z našeho webu vstoupit
pøímo do textu kterékoliv ÈSN.
Pøístup k textùm ÈSN v souèasné dobì není možný na tabletech, èteèkách a mobilních
telefonech.
Standardní funkce pak usnadòují ètenáøi orientaci v textu e-knihy a tím vytváøejí její plnohodnotnou funkènost.
Našim zákazníkùm nabízíme dvì možnosti, jak e-knihy odebírat:
– buï jednotlivì,
– nebo v rámci pøedplatného za roèní poplatek.
Jednotlivì si mùže zákazník kdykoliv objednat stažení jedné nebo více e-knih.
V rámci pøedplatného za roèní poplatek má zákazník možnost si kdykoliv stáhnout v následujících 12 mìsících od aktivace pøístupu kteroukoliv e-knihu, která je momentálnì k dispozici, ale též e-knihy, které budou vydány v dobì platnosti pøedplatného (každý rok vydáváme
3 až 5 nových nebo starších – aktualizovaných pøíruèek).
Další podrobnosti jsou uvedeny na úvodní stránce nového obchodu - viz níže uvedená
adresa.

Pøímý vstup do nového obchodu: http://obchod.in-el.cz.

Univerzální měřicí přístroje

EUROTEST

• revize elektrických instalací
• měření uzemnění
• měření osvětlení
• test hlídačů izolací
• komunikace s PC
Výrobce: METREL, d.d.

Dovoz, servis, kalibrace: ILLKO, s.r.o.

Srovnávací tabulku přístrojů najdete na
www.illko.cz/download.htm
ILLKO, s.r.o.
Masarykova 2226, 678 01 Blansko
tel./fax: 516 417 355
e-mail: illko@illko.cz,
www.illko.cz
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MIROSLAV ŠNOBL & VÁCLAV FROLÍK
SýkoĢice 203 27024 ZbeĀno
tel: 606 816 218 , 606 876 425
e-mail: evt . snobl @ centrum . cz
www.snobl-frolik.wz.cz
ELEKTRO
domovní a prĪmyslové instalace, pĢípojky, el. vytápďní, projekty
školení vyhl. 50/78 Sb., pĢíprava revizních technikĪ pro zkoušky,
zprostĢedkování zkoušek RT u TIÿR.
poĢádání kurzĪ a školení vĀetnď lektorské Āinnosti
REVIZE NN, VN
E1A: ZaĢízení s omezením napďtí do 35kV vĀetnď hromosvodĪ
v prostĢedí bez nebezpeĀí výbuchu.
E1B: ZaĢízení s omezením napďtí do 35kV vĀetnď hromosvodĪ
v prostĢedí s nebezpeĀím výbuchu.
VODA A KANALIZACE
domovní a prĪmyslové instalace, domovní vodárny, koupelny
prodej materiálu a zboží, projekty
TOPENÍ
topení mďĊ, plast, ocel, podlahovka, kotelny domovní a prĪmyslové,
klimatizace, projekty
automatické kotle
prodej materiálu a zboží.
PLYN
plynové pĢípojky,revize,rozvody, projekty
STAVEBNÍ PRÁCE
drobné stavby, rodinné domy, pĢístavby, fasády, obklady a dlažby
strojní omítka, lité podlahy, projekty
pronájem plošin
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Fyzická osoba podnikající dle Živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstĜíku
Živnost vznikla v Ĝíjnu 1990

ELEKTRO SLUŽBY
Akreditované vzdČlávací zaĜízení registrované Min. školství, mládeže a tČlovýchovy
ýLEN TECHNICKONORMALIZAýNÍ KOMISE TNK 22 PěI ÚNMZ PRAHA, ýLEN KOMORY BOZP,
ýLEN HOSPODÁěSKÉ KOMORY ýR, ýLEN PěEDSTAVENSTVA OHK KLADNO, MÍSTOPěEDSEDA UNIE
ELEKTROTECHNIKģ ýR A PěEDSEDA SEKCE ELEKTROTECHNIKģ STěEDOýESKÉHO KRAJE
PěI OHK KLADNO, MÍSTOPěEDSEDA UNIE ZNALCģ ýR

Ing. Miloslav VALENA
REVIZNÍ TECHNIK S OPRÁVNċNÍM A OSVċDýENÍM BEZ OMEZENÍ NAPċTÍ VýETNċ
PROSTORģ S NEBEZPEýÍM VÝBUCHU

SOUDNÍ ZNALEC V OBORU ELEKTROTECHNIKA
SPECIALIZACE: PORUŠENÍ PěEDPISģ PěI HAVÁRIÍCH, ÚRAZECH, POŽÁRECH A POŠKOZENÍ
EL. ZAě. A REVIZNÍ ýINNOST

ŠKOLENÍ

*

VYHL.50/78 Sb., SEMINÁěE, KURSY, ŠKOLENÍ, LEKTORSKÁ ýINNOST, VYDAVATELSKÉ A NAKLADATELSKÉ
ýINNOSTI, VÝROBA, ROZMNOŽOVÁNÍ A NAHRÁVÁNÍ
ZVUKOVċ OBRAZOVÝCH ZÁZNAMģ, PORADENSKÁ
ýINNOST V OBORU, ZNALECKÉ POSUDKY, ŠKOLITEL
V ISO

MONTÁŽ

ZKOUŠKY
ZKOUŠKY VYHL.50/78 Sb., ZKOUŠKY ROZVADċýģ,
NÁěADÍ, SPOTěEBIýģ, SPECIÁNÍ MċěENÍ, ORIENTAýNÍ MċěENÍ EL. VELIýIN VýETNċ OSVċTLENÍ
A TEPLOTY

*

OPRAVY

BEZ OMEZENÍ NAPċTÍ I V PROSTORÁCH S NEBEZPEýÍM VÝBUCHU, OPRAVY PO REVIZÍCH, OPRAVY A MONTÁŽ
INSTALACÍ RODINNÝCH DOMKģ A PODOBNÝCH STAVEB, ZPROSTěEDKOVÁNÍ OPRAV A MONTÁŽÍ PRģMYSLOVÝCH ROZVODģ A INSTALACÍ, SPOTěEBIýģ, PěÍSTROJģ A NÁěADÍ

REVIZE A POSUDKY

PěIHLÁŠKY

BEZ OMEZENÍ NAPċTÍ A I V PROSTORÁCH S NEBEZPEýÍM VÝBUCHU VýETNċ HROMOSVODģ, REVIZE
NÁěADÍ A SPOTěEBIýģ, REVIZNÍ ěÁDY, URýOVÁNÍ
VNċJŠÍCH VLIVģ A PROSTěEDÍ,ZNALECKÉ POSUDKY

DOKUMENTACE

K ODBċRU ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO PODNIKATELE I OBýANY, PORADENSKÁ ýINNOST

*

OPRAVY A ZPRACOVÁNÍ PROJEKTģ ROD. DOMKģ
A PODOBNÝCH STAVEB, NÁVRHY INSTALACÍ A PORADENSKÁ ýINNOST, BEZPEýNOSTNÍ A PROVOZNÍ PěEDPISY PRO FIRMY I ŽIVNOSTNÍKY, FOTODOKUMENTACE

PRODEJ
PěÍRUýEK, NOREM, ELEKTRO MATERIÁLU,
SPOTěEBIýģ A PěÍSTROJģ, ZPROSTěEDKOVÁNÍ
OBCHODU, SLUŽEB A PěENOSU INFORMACÍ,
KOPÍROVÁNÍ

HLAVNÍ PROVOZOVNA

KOěENSKÉHO 378, 272 04 KLADNO ROZDċLOV
TELEFON + ZÁZNAMNÍK + FAX
312 261 021
MOBIL +420 603 427 235
email: ing.valena@volny.cz

GSM 603 529 152

REMA s.r.o.
nabízí kompletní Ĝešení pro spolehlivost napájecích sítí.
Návrhy Ĝešení, dodávky hromosvodního materiálu
a pĜepČĢových ochran DEHN.
Odborná montáž, revize, servis.

DEHNgate DGA FF TV
obj. č. 909 703

DEHNflex M DFL M 255
obj. č. 924 396

svodič přepětí pro koaxiální kabel (75 Ω)
s konektorem F

DEHNprotector DPRO 230 SE LAN100
obj. č. 909 326

svodič přepětí SPD typu 3

zásuvkový adaptér chrání síťový zdroj a rozhraní
LAN Ethernet 1000 BaseT (RJ45)

DEHNventil DV M TNC 255
obj. č. 951 300
svodič bleskových proudů SPD
typu 1 + 2 (do 5 m typu 3)

DEHNguard DG M TNC/TNS 275
obj. č. 952 300 / 952 400
svodič přepětí SPD typu 2

zákl. díl BXT BAS
obj. č. 920 300
svodič bleskových proudů SPD T1

Svodiče napětí DEHN

- i za bouřky ... s jistotou DEHN

BLITZDUCTOR BXT ML2 BD 180
obj. č. 920 247
svodič bleskových proudů SPD T1

Kontaktní adresy:
DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG., organizační složka Praha
Pod Višňovkou 1661/33, CZ - 140 00 Praha 4 - Krč
tel.: +420 222 998 880-2, fax: +420 222 998 887
e-mail: info@dehn.cz, www.dehn.cz
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Jiří Kroupa, DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG.,
kancelária pre Slovensko, M. R. Štefánika 13, SK - 962 12 DETVA
tel.: +421 45 5410 557, fax: +421 45 5410 558
e-mail: info@dehn.sk, www.dehn.sk

