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Úvod do problematiky detekce poruchového 
elektrického oblouku

Elektrický oblouk v sítích NN 

1. Jako důsledek poruch mezi pracovním a ochranným obvodem 
(např. zkrat nebo únik proudu eskalující v elektrický oblouk mezi 
fázovým a ochranným vodičem)

2. Jako produkt činnosti připojených přístrojů (např. jiskření na 
komutátorech el. motorů, obloukové transformátorové svářečky, atd.  

3. Jako důsledek poruchy v pracovním obvodu 

a.) Přerušení pracovního vodiče a vedení proudu 

„sériovým“ obloukem

b.) Průraz izolace mezi L a N vodičem, eskalující v elektrický                      

„paralelní“ oblouk                
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Úvod do problematiky detekce poruchového oblouku

Úvod do problematiky detekce poruchového 
elektrického oblouku

Elektrický oblouk v sítích NN 

1. Jako důsledek poruch mezi 
pracovním a ochranným 
obvodem (např. zkrat nebo únik 
proudu eskalující v elektrický 
oblouk mezi fázovým a 
ochranným vodičem)

Již bezpečně řeší 
proudový chránič, v 
případě velkých proudů 
jistič !
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Úvod do problematiky detekce poruchového oblouku

Ve stávajících obvodech není zcela řešena 
varianta přeskoku nežádoucího oblouku v 
pracovním obvodu

Problém: Jak rozeznat „funkční“ oblouk v rozsahu jmenovitých 
proudů od poruchového oblouku ?  
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Úvod do problematiky detekce poruchového oblouku

Zdroje el. oblouku v pracovním obvodu
Elektrický oblouk různé intenzity a základních statistických 
parametrů jako produkt činnosti připojených přístrojů 

Jiskření na komutátorech el. motorů a různých domácích spotřebičů 

nebo pracovních nástrojů. 
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Úvod do problematiky detekce poruchového oblouku

Poruchový oblouk v pracovním obvodu
Jako důsledek poruchy v pracovním obvodu 

a.) Přerušení pracovního vodiče a vedení proudu 

„sériovým“ obloukem

b.) Průraz izolace mezi L a N vodičem, eskalující v elektrický                      

„paralelní“ oblouk s proudem pod hranicí působení jisticích přístrojů                

Proudový chránič neumí detekovat
Jistič ještě nepůsobí
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Další vlivy, ztěžující detekci poruchového 
oblouku

Signály hromadného dálkového ovládání (nízkofrekvenční signály)

Kmitočtový rozsah 100 x Hz až 1 x kHz

Komunikace vysokofrekvenčními signály – PLC (Power Line 
Communication)

HomePlug1.0 protokol - v pásmu 4,5 – 21 MHz je umístěno 84 
subnosných kmitočtů pro datovou komunikaci. 

HomePlugAV protokol – v pásmu 2 – 30 MHz je umístěno 917 
subnosných kmitočtů pro rychlé datové přenosy s rychlostí až 150 
Mbps.
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Úvod do problematiky detekce poruchového oblouku

Co zbývá pro AFDD ? 
Vzhledem k tomu že i elektrický oblouk generuje široké spektrum 
frekvencí, je nutné využít vybrané kmitočtové úseky v oblasti jak 
nízkých frekvencí 50 Hz – 10 kHz , tak i vybraná kmitočtová 
„okna“  mezi 1 – 30 MHz.

Úrovně emisí poruchového oblouku ovlivňují:

• Intenzita proudu oblouku

• Vlastnosti napájecí sítě (parazitní L, C )

• Vlastnosti připojených spotřebičů (zdroje maskovacích 
signálů)
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Úvod do problematiky detekce poruchového oblouku
Zjednodušené náhradní schéma části sítě s AFDD

Cesty proudu, generovaného poruchovým elektrickým obloukem

L2L1 R1

R3

R2

C1 C2
Us

AFDD
Uobl

Spotřebič

Is



11

Úvod do problematiky detekce poruchového oblouku

Pro detekci poruchového elektrického oblouku 
lze využít jeho specifických vlastností

• Silně neharmonický průběh proudu oblouku
• Vyšší míra fluktuací  proudu oblouku
• Nízká míra periodicity fluktuací proudu oblouku

(v oblasti subharmonických frekvencí sítě)
• Všechny tyto vlastnosti vedou na široké kmitočtové 

spektrum proudu, generované elektrickým obloukem 
v oblasti 1x kHz až 10x MHz 

Tyto složky proudu jsou však silně ovlivněny parazitními 
kapacitami a indukčnostmi elektrorozvodné sítě, takže 
poruchové oblouky lze detekovat jen v omezeném 
rozsahu. S ohledem na kmitočtový rozsah je proud 
oblouku analyzován jak v oblasti NF tak VF a jsou 
sledovány časové změny dílčích oblastí spektra. 
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Úvod do problematiky detekce poruchového oblouku

Kmitočtové spektrum proudu elektrického oblouku



13

Principy funkce AFDD

Základní obvodová struktura AFDD

Vf senzor snímá
proudy v rozsahu 
desítek MHz.

Proudový 
transformátor 
snímá nf 
proudový signál

RSSI (Received 
Signal Strength 
Indication 
- indikace síly
přijatého signálu)
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Provedení přístroje pro AFDD
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Signály, zpracovávané v AFDD

Typické průběhy 
základních 
a dále matematicky 
zpracovaných 
signálů v AFDD
v případě sériového
poruchového 
oblouku.
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Signály, zpracovávané v AFDD

Typické průběhy 
základních 
a dále 
matematicky 
zpracovaných 
signálů v AFDD
v případě 
paralelního 
poruchového 
oblouku.
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Provedení a testování přístrojů pro AFDD



Provedení a testování přístrojů pro AFDD

Testovací zařízení 
pro generování 
paralelního 
(nahoře) 
a sériového 
oblouku (dole).



Provedení a testování přístrojů pro AFDD

Kompletní měřicí 
pracoviště  AFDD
s umělým vedením
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Provedení a testování přístrojů pro AFDD

Sada spotřebičů 
pro generování 
maskovacího 
rušení a 
neharmonického 
proudu 
elektrického 
oblouku během 
zkoušek na 
přítomnost 
paralelního a 
sériového 
poruchového 
oblouku 
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Provedení a testování přístrojů pro AFDD

Sériový oblouk 
se snímačem 
optické emise
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Provedení a testování přístrojů pro AFDD

Tužkou generovaný 
elektrický oblouk s 
přiloženou 
vysokofrekvenční 
smyčkovou sondou

VIDEO 1 (úspěšné)

VIDEO 3 (úspěšné)
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Provedení a testování přístrojů pro AFDD

a                                                                     b

Časové průběhy proudu (horní stopa) a napětí (dolní stopa) na generátoru 
oblouku hořícího s malými fluktuacemi (obr. a) a většími fluktuacemi (obr. b)
proudu.

Začátek hoření oblouku Začátek hoření oblouku
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Provedení a testování přístrojů pro AFDD

Obr. B3: Proudy procházející 
obvodem se stabilně hořícím 
obloukem při čistě odporové
zátěži zachycené sondou Agilent v 
oblasti NF (nahoře) a feritovým 
toroidním transformátorem v oblasti 
VF(dole).

Obr. B4: Naměřené frekvenční 
spektrum proudu odpovídající situaci z 
obr. B3
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Provedení a testování přístrojů pro AFDD

Obr. C1: Spektrum při proudu 
10 A a vypínacím času AFDD 
720 ms.

Obr. C2: Spektrum při proudu 10 A 
a vypínacím času AFDD 120 ms.
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Provedení a testování přístrojů pro AFDD

Obr. C9: Proud procházející  
zkušebním obvodem 
a napětí na oblouku při 
zapojeném spínaném
zdroji a odporu 70 ohmů (bez 
vybavení AFDD)

Obr. C10: Frekvenční spektrum proudu 
oblouku odpovídající průběhům na obr. 
C9.
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Provedení a testování přístrojů pro AFDD

Normativní zakotvení přístrojů AFDD

Dle normy ČSN 33 2000-4-42 ed. 2  „Elektrické instalace nízkého 
napětí“ se použití AFDD považuje za účinné, ale ne výhradní řešení, 
pro snížení rizika požáru v koncových obvodech elektroinstalace. 
Jejich použití se doporučuje na začátku koncových obvodů v ložnicích,
dětských pokojích a pro rozvody uvnitř hořlavých konstrukčních 
materiálů.

Vlastní technickou problematiku AFDD řeší ČSN EN 62 606 „Obecné 
požadavky na obloukové ochrany“.
Tato norma se vztahuje na obloukové ochrany (přístroje pro detekci 
poruchového oblouku AFDD - arc fault detection devices) pro domácnost a 
podobná použití ve střídavých obvodech.
Tyto přístroje jsou určeny k omezení nebezpečí vzplanutí a šíření plamene v 
koncových obvodech pevné instalace v důsledku vlivu proudů poruchového 
oblouku, které představují nebezpečí vyvolání vzplanutí a šíření plamene za 
určitých podmínek, pokud hoření oblouku přetrvává.
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Provedení a testování přístrojů pro AFDD
Mezní hodnoty pracovních kritérií pro AFDD při nízkých proudech oblouku 
do 63 A

Zkušební proud 
oblouku
(efektivní 
hodnoty)

2,5 A 5 A 10 A 16 A 32 A 63 A

Maximální 
celková doba 

vypínání
1 s 0,5 s 0,25 s 0,15 s 0,12 s 0,12 s

AFDD musí být zkoušena s každou z následujících rušivých maskovacích zátěží:
Vysavač, dimenzovaný na 5 A až 7 A pro AFDD se jmenovitým napětím 230 V, při plném 
zatížení, s univerzálním motorem, který musí být spuštěný a být v chodu;
Napájení s elektronickým spínáním s celkovým zatěžovacím proudem nejméně 2,5 A 
pro AFDD se jmenovitým napětím 230 V , s minimálním celkovým harmonickým 
zkreslením (THD) 100 % a jednotlivými minimálními harmonickými proudy 75 % pro 3., 50 
% pro 5. a 25 % pro 7. harmonickou. Napájení musí být zapnuto;
Motor s rozběhovým kondenzátorem (typ se vzduchovým kompresorem), se špičkovým 
zapínacím proudem 65 A ± 10 % pro AFDD se jmenovitým napětím 230 V má být spuštěn 
při zatížení (kompresor pracuje bez tlaku vzduchu v zásobníku na stlačený vzduch) a být 
v chodu. Pro AFDD se jmenovitým napětím 230 V má být použit motor s rozběhovým 
kondenzátorem (typ se vzduchovým kompresorem) o výkonu 2,2 kW;
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Provedení a testování přístrojů pro AFDD

Závěry

Přístroje AFDD jsou kvalitativně nová zařízení, zajišťující vyšší míru 
bezpečnosti provozu elektrických sítí nn.

Při jejich aplikaci bude nutné důsledněji zvažovat potenciální 
spotřebiče, které budeme chtít z takto chráněné sítě napájet.

Ve zvláštních případech lze předpokládat vyvolanou potřebu dalších 
odrušovacích prostředků, které umožní požadovanou funkci těchto 
přístrojů.

Nicméně v běžných provozních podmínkách přinášejí přístroje AFDD 
novou kvalitu do oblasti ochrany před nežádoucími účinky poruchového 
elektrického oblouku. 
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Provedení a testování přístrojů pro AFDD
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Děkuji za pozornost
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