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Měření na proudovém chrániči 

Úkol měření 
Změřte závislost vypínací doby tVYP na velikosti reziduálního proudu I∆ proudového chrániče 
pro zadané hodnoty úhlu sepnutí α. 

Proměřte a graficky vyjádřete funkční závislosti: 

1. tVYP = f(I∆), při proudu zátěže IZ = 1 A a úhlech sepnutí α = 0°, 30°, 60°, 90° a 120°. 
proud I∆ měňte v rozsahu 15 – 100 mA. Vyhledejte vypínací reziduální proud I∆min, při 
němž chránič začíná působit. Každý bod měřených závislostí určete jako průměrnou 
hodnotu z pěti měření. 

2. Z naměřených výsledků graficky vyjádřete závislost I∆min = f(α). 
3. Z naměřených výsledků graficky vyjádřete závislost tVYP = f(I∆ ) (α = 0, 30°, 60°, 90°, 

120°). 
Pozor! Vlivem hystereze magnetického obvodu diferenciálního transformátoru 
proudového chrániče je vypínací doba chrániče závislá na polaritě zkušebního 
zapínacího proudu I∆. V důsledku toho vybavovací časy proudového chrániče mají 
rozptyl ± 10 ms. Proto za vybavovací čas berte vždy delší z obou naměřených dob. 

 

Schéma zapojení 
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Použité přístroje 
• T1   Oddělovací transformátor 230 / 60 V 
• I-CH   Proudový chránič I∆n = 30 mA 
• A   Ampérmetr elektromagnetický 
• mA   Miliampérmetr magnetoelektrický s usměrňovačem 
• R1   Proudový bočník 10 Ω (vestavěný v přípravku) 
• R2   Omezovací odpor 560 Ω 
• R3   Posuvný odpor 6k5 
• R4   Posuvný odpor 100 Ω / 1 A 
• Su1   Napěťová sonda  10:1 
• Su2   Napěťová sonda  10:1 
• KONTES 04  Řízený spínač 
• ZAP   Synchronizovaný zapínač 
• OP   Optický přijímač 
• OSC   Paměťový osciloskop TEKTRONIX TDS 210 

Postup měření 
1. Měření doby vypínání 

• Zapneme osciloskop a navážeme komunikaci s počítačem. Osciloskop je 
synchronizován z externího zdroje (vstup ext.trig z optického přijímače 
synchronizačního impulsu). 

• Pomocí rezistoru R4 nastavíme proud zátěží 1 A a pomocí rezistoru R3 nastavíme 
požadovaný proud I∆ (přepínač na přípravku s proudovým chráničem přepneme do 
polohy NASTAVENÍ, po nastavení proudu ho vrátíme do polohy MĚŘENÍ). Proud 
nastavujeme v rozsahu 30 mA až 100 mA. 

• Měření se provádí pomocí zapínače nízkého napětí (ZAP). Úhel zpoždění α se 
nastavuje pomocí tlačítka +1 nebo +10. Úhel se zobrazuje na displeji FÁZE. Jeden 
digit odpovídá 6°. Měření se spouští tlačítkem START. 

• Ze zaznamenaného průběhu odečteme vypínací čas proudového chrániče. 
2. Měřené dolního mezního proudu 

• Pomocí rezistoru R3 nastavíme proud I∆, který je nižší než je dolní mezní proud (nižší 
než 30 mA). 

• Na zapínači nízkého napětí stiskneme tlačítko RUČ/AUT. 

• Pomalu začneme zvyšovat hodnotu proudu I∆, když proudový chránič vypne, 
odečteme hodnotu proudu (přepínač na přípravku s proudovým chráničem přepneme 
do polohy NASTAVENÍ, po odečtení proudu ho vrátíme do polohy MĚŘENÍ). 

Rozbor úlohy 
Proudový chránič je přístroj, který chrání před nebezpečným dotykovým napětím neživých 
částí elektrických zařízení. Jeho princip je založený na porovnávání symetrie napájecích 
proudů. Proudové chrániče se používají v sítích TNS. Síť TNS má oproti síti TNC rozdvojený 
vodič PEN na N a PE. Tato úprava umožňuje dosáhnout vyšší bezpečnosti před úrazem 
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elektrickým proudem a díky tzv. bezproudé zemi, snížení možnosti přenosu rušivých napětí 
ochrannými obvody. 

Proudový chránič hlídá nulový součet napájecích proudů v pracovních vodičích chráněného 
zařízení. K tomuto účelu se využívá diferenčního proudového transformátoru s dvojicí (či 
čtveřicí pro třífázové obvody) primárních vinutí. Při nulovém rozdílovém proudu se 
magnetické toky jednotlivých fází vykompenzují a do sekundárního vinutí se neindukuje 
žádné napětí. Při poruše se proud začne uzavírat vodičem PE, který neprochází 
transformátorem a tím je porušena podmínka nulového součtu. V sekundárním vinutí se 
indukuje napětí, tímto napětím se aktivuje vybavovací systém proudového chrániče a dochází 
k jeho vypnutí. 

Výhodou proudových chráničů je jejich snadná instalace. Podmínkou použití proudového 
chrániče je síť TNS alespoň od proudového chrániče. To lze v sítích TNC vyřešit přechodem 
na síť TNC-S. Proudové chrániče se vyrábějí s citlivostí na reziduální proudy v řadě I∆n = 10, 
30, 100, 300, 500 a 1000 mA. Chrániče s I∆n ≥ 100 mA jsou určeny zejména pro ochranu před 
unikajícími proudy, které mohou být příčinnou požáru v důsledku špatné izolace vedení. 

 

 


