
 

 

Číslo projektu  CZ.1.07/1.5.00/34.0413 

Číslo materiálu  
VY_32_inovace_01_ETM_1_Praktická cvičení II_3_Cejchování 
jednofázového elektroměru 

Název školy  Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2, 751 52 Přerov  

Autor  Ing. Pavla Švajková 

Tematický celek  Praktická cvičení II  

Ročník  čtvrtý 

Datum tvorby  září 2012 

Anotace  
Návod k laboratorní úloze cejchování jednofázového 
elektroměru 

Metodický pokyn  
Ţáci zapojí obvod podle schématu, změří příslušné veličiny. 
Dodrţují postup práce uvedený v návodu. Zpracují naměřené 
hodnoty a za domácí úkol vypracují protokol z měření.  

Pokud není uvedeno jinak, pouţitý materiál je z vlastních zdrojů autora  

  

Střední průmyslová škola, 
Přerov, Havlíčkova 2 

751 52  Přerov e-mail: sps@sps-prerov.cz 
 www:    www.sps-prerov.cz 

mailto:sps@sps-prerov.cz
mailto:sps@sps-prerov.cz
mailto:sps@sps-prerov.cz
mailto:sps@sps-prerov.cz
mailto:sps@sps-prerov.cz
mailto:sps@sps-prerov.cz
mailto:sps@sps-prerov.cz
mailto:sps@sps-prerov.cz
http://www.sps-prerov.cz/
http://www.sps-prerov.cz/
http://www.sps-prerov.cz/
http://www.sps-prerov.cz/
http://www.sps-prerov.cz/
http://www.sps-prerov.cz/


 

Stránka 2 z 5 

 

 

CEJCHOVÁNÍ   JEDNOFÁZOVÉHO ELEKTROMĚRU 

 

 ÚKOL: 

 

1. Nastavte proud tekoucí elektroměrem na 100% jmenovité hodnoty, napětí nastavte na 

nulu -  kotouč elektroměru se nesmí otáčet. 

2. Nastavte napětí na elektroměru na 100% jmenovité hodnoty, proud nastavte na nulu – 

kotouč elektroměru se nesmí otáčet. 

3. Zapište stav elektroměru a nastavte  jmenovité hodnoty  - napětí , proudu a výkonu. 

4. Připojte elektroměr na síť, měřte jeho spotřebu 10 minut a zapište nový stav. 

5. Během předcházejícího měření počítejte otáčky elektroměru po dobu 5 minut. 

6. Při jmenovité hodnotě napětí zvyšuje proud, až se začne kotouč elektroměru roztáčet. 

7. Z těchto měření vypočítejte třídu přesnosti elektroměru.  

 

SCHÉMA ZAPOJENÍ: 
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MĚŘENÝ PŘÍSTROJ: 

 Elektroměr Křižík EJ8; 1 kWh=1000 ot.; 220V; 5A; 50 Hz; t.p.:2; v.č. 846585 

 

MĚŘICÍ PŘÍSTROJE: 

 A – ampérmetr 0,2 – 1 – 5A; t.p.:    ; v.č.: 

 mA – miliampérmetr 2 – 500mA; t.p.:     v.č. 

 V – voltmetr 2,4 – 600 V; t.p.   v.č. 

 W – wattmetr 60 - 240 V;  5 – 10 A, t.p.   v.č. 

 

POMOCNÉ PŘÍSTROJE: 

 R1 – regulační odpor 105 Ω   ; 1,6 A; v.č.: 

 R2 – regulační odpor 500 Ω   ; 0,63 A; v.č.: 

 Rz – regulační odpor 16 Ω   ;  6,3 A; v.č.: 

 RAT – regulační autotransformátor 120/220V ; 50  Hz; v.č.: 

 

ZDROJ: 

 230 V; 50 Hz s vývody na laboratorním stole 

 

NAMĚŘENÉ HODNOTY: 

Konstanta elektroměru ke: 1 kWh = 1000 otáček 

Kotouč se rozběhl při I =  

Stav elektroměru:   S1 = 

                                S2 = 
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POSTUP PRÁCE: 

 Zapojit obvod podle schématu 

 Nastavit pomocí RATu jmenovitý proud 5A a pomocí R1 a R2 nulové napětí → 

zkontrolovat, zda se kotouč elektroměru otáčí 

 Nastavit pomocí RATu nulový proud a pomocí  R1 a R2    jmenovité napětí 220 V , zda 

se kotouč otáčí 

 Zaznamenat stav elektroměru 

 Opět nastavit proud 5 A a napětí 220V a měřit po dobu 10 minut spotřebu na zátěži Rz 

 Současně po dobu 5 minut počítat otáčky kotouče elektroměru 

 Po uplynutí doby 10 minut snížit napětí a proud na nulovou hodnotu a opět 

zaznamenat stav elektroměru 

 Při vypnutém obvodu zapojit místo ampérmetru miliampérmetr 

 Zapnout obvod a při nastaveném napětí 220 V pomalu pomocí RATu se zvyšuje proud 

při současném sledování kotouče elektroměru 

 Při rozběhnutí kotouče zaznamenat velikost proudu 

 Se zadaných a naměřených hodnot provést podle daných vztahů výpočty 

 Vyhodnotit měření 

 

VZTAHY PRO VÝPOČET: 

U = 220 V 

I = 5 A 

P = U . I  

AN = S2  -  S1   

AS = P · t  
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Nt = 

N = ke · t · P  

 

 

 

VYSVĚTLIVKY: 

AN   .. ……..  naměřená spotřeba za 10 minut 

AS   ………  vypočtená spotřeba elektroměru za 10 minut 

tP1 …………třída přesnosti naměřená 

Nt  …….. … počet naměřených otáček za 5 minut 

N   ………. počet otáček zjištěné vzorcem z informací  o elektroměru 

tP2     ………..třída přesnosti vypočtená 

 

ZHODNOCENÍ MĚŘENÍ: 

Vyhodnotit všechny body zadání a třídu přesnosti elektroměru. Uvést vlastní názor na 

měření (vlivy, zdůvodnit odchylky při měření a při výpočtech).  

 

Seznam použité literatury: 

Elektrotechnická měření. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2002, 255 s. ISBN 80-730-0022-9. 

  


