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Měření vypínacích charakteristik jističů 

Zadání úkolu 
• Oživte měřící stanovišti pro měření vypínacích procesů při nestabilním oblouku v 

jističi. 
• Proveďte kalibraci zkušebního obvodu pro řadu vrcholových (peak) hodnot 

zkratového proudu IKMP jako funkci napětí kondenzátorové baterie UC.   
IKMP = f(UC). 

• Proveďte sérii měření pro vzestupnou řadu zkratových proudů IK a zjistěte IKMAX a 
TVYP, při nichž jistič vypíná. Vyneste závislost IKMAX = f(IKMP) a TVYP = f(IKMP). 

• Zaznamenejte typický průběh napětí a proudu při vypínání jističe 

Schéma zapojení 
 

Kondenzátorová baterie s nabíječem
Zapínač

Zkratovač

Měřený jistič

PC RS 232
 

Obr. 1  Schéma zapojení  zkušebního obvodu pro měření omezovacích vlastností jističů. 

 

 

Použité přístroje 
OSC ...... osciloskop TDS 210 
Kondenzátorová baterie s nabíječem 
L ........... reaktor rezonančního obvodu 
S1 .......... zkratovací spínač zkušebního obvodu 
J1 . . . . . .zkoušený jistič 
Si ........... proudová sonda (1mV/A) 
Su .......... napěťová sonda (100/1) 
PC . . . . .počítač s programem SCOPE XP visa  
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Rozbor úlohy 
Vypínací schopnost a omezující účinky patří mezi nejdůležitější vlastnosti jističů při vypínání 
zkratových proudů. Ověřování těchto vlastností se provádí ve zkušebních obvodech, 
napájených buď ze zkratového generátoru, nebo z kondenzátorové baterie. 

Úspěšné vypnutí zkratového proudu je podmíněno zejména rychlostí vybavovacího 
mechanizmu zkratové spouště, rychlostí pohybu vypínacího kontaktu a mírou natahování a 
chlazení vznikajícího elektrického oblouku. Jak pohyb kontaktu, tak natahování elektrického 
oblouku jsou výrazně ovlivněny tvarem proudové dráhy jističe, neboť ve většině případů se 
s výhodou využívá elektrodynamického působení zkratového proudu na pohyblivý kontakt a 
oblouk. Výsledkem je pak proudová omezovací schopnost jističe, spočívající  v omezení 
vrcholové hodnoty zkratového proudu na IKAX  před dosažením jeho předpokládaného  vrcholu 
IKMP  (viz obr.2a, 2b). 

Při vlastním měření postupujte tak, že pro každý bod kalibrační křivky při stejném nastavení 
nabíjecího napětí provedete měření jak IKMP , tak  IKMAX  a TVYP . 

 

Obr. 2a Průběh kalibrační křivky  
(předpokládaný zkratový proud) a 
omezeného proudu jističe 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2b  Vzorový oscilogram napětí 
(horní křivka) a proudu (dolní křivka) při 
vypnutí kondenzátorového zkušebního 
obvodu omezujícím jističem 

 

 

 

 

 


