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PASIVNÍ OCHRANA PROTI ZEMNÍMU ZKRATU
Zemnicí odporníky jsou určeny pro ochranu transformátoru nebo generátoru v případě poruchového
proudu při zemním zkratu. Odporníky se zapojují mezi uzel vinutí a zem. Odporníky omezí poruchový proud
do doby, než ochrany sítě zareagují. Jedná se o jednoduché a bezpečné řešení, které omezí možné škody na
vedení.
Zemnicí odporníky jsou konstruovány pro krátkodobou zátěž. Během průchodu poruchového proudu je
většina energie akumulována v aktivním materiálu odporníku a teprve následně, po odeznění proudu,
odporník postupně předá akumulovanou energii do okolí.
ZÁKLADNÍ PARAMETRY VYRÁBĚNÝCH ZEMNICÍCH ODPORNÍKŮ
• Systémové napětí do 35 kV
• Jmenovité časy zatížení 5 s, 10 s, 30 s nebo trvale
• Odporová hodnota = fázové napětí/jmenovitý proud
• Tolerance odporových hodnot ±5 % nebo ±10 %
• Teplotní nárůst 760 °C podle IEEE 32:1972
• Velký rozsah odporových elementů umožňující účinné a cenově přijatelné řešení
• Odporové materiály s definovanou odporovou a teplotní charakteristikou
• Vyměnitelné bloky pro jednoduchou údržbu a opravy
• Konstrukce odpovídající IEEE 32:1972
• Možnost příslušenství jako: vakuové stykače, odpojovače, PTP, zemní poruchové relé atd.

PROVEDENÍ ODPORNÍKŮ
Odporníky jsou vyráběny podle konkrétních požadavků zákazní a konkrétní aplikace.
Odporníky pro venkovní prostředí:
Jsou umístěny v skříních vyrobených z nerezového plechu, případně jsou skříně vyrobeny z uhlíkové oceli a žárově
zinkovány nebo opatřeny ochranným nátěrem. Skříně odporníku jsou většinou vyráběny s ochranou krytem IP23
podle ČSN EN 60529:1993, ale mohou být podle požadavku vyrobeny ve vyšším krytí až IP54. Vyšší krytí skříně však
klade vyšší nároky na velikost skříně. Ostatní přístroje jako měřicí transformátory, stykače, svorky a další mohou být
umístěny v odděleném prostoru s ochranou krytem IP54.
Odporníky pro vnitřní prostředí:
Jsou buďto provedeny s ochranou krytem IP00 nebo uzavřeny ve skříni z pozinkovaného plechu poskytující ochranu
krytem IP23 případně IP54. Ostatní pomocné přístroje jsou buďto na dně skříně odporníku nebo v odděleném
prostoru s ochrannou krytem IP54.

Odporník 51,3 Ω; 10,5 kV/√3; 118 A/10 s - pro uzemnění uzlu generátoru umístěný na střeše výškové budovy
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Odporník 53,8 Ω; 12 kV/√3; 118 A/10 s - pro uzemnění uzlu generátoru umístěný uvnitř budovy
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ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZEMNICÍHO ODPORNÍKU
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Další požadavky a pomocné přístroje:

PRŮVODCE SPECIFIKACÍ ODPORNÍKU
Systémové napětí
Zemnicí odporníky jsou definovány sdruženým napětím zdroje. Ve skutečnosti je na odporníku fázové napětí přesto, že štítek odporníku uvádí
sdružené systémové napětí.
Jmenovitý proud
Výběr jmenovitého proudu závisý na parametrech sítě a nastavení ochran.
Jmenovitý čas
Udává dobu po, kterou bude odporníkem procházet jmenovitý proud. Podle normy jsou tyto hodnoty 5, 10 nebo 30 s, je však možné specifikovat jiné
časy podle použitých ochran a paramentrů sítě.
Jmenovitý odpor
Odporová hodnota je dána poměrem fázového napětí a jmenovitého proudu. Odporová hodnota v závislosti na teplotě narůstá a tedy dochází
k omezení procházejícího proudu. Velikost změny odporu je dána použitým materiálem a maximální povoleným nárůstem teploty aktivního
materiálu. Nárůst odporu je 0, 8 nebo 30 % podle použitého materiálu.
Trvalý proud
Hodnoty zemního proudu, který trvale prochází odporníkem. Jedná se většinou o malé proudy v řádu jednotek ampér. Tento proud má především
význam pro návrh odporníků s vyšším stupněm ochrany krytem u, kterých je omezeno proudění vzduchu a dochází k trvalému ohřevu skříně
odporníku.
Maximální oteplení odporového materiálu
Pokud tato hodnota není specifikována, směřuje návrh odporníku k využití maximálního možného oteplení daného konstrukcí použitého odporového
elementu a maximálního oteplení povoleného normou IEEE 32:1972 tj. 760 °C. V některých případech je nutno tuto hodnotu omezit a potom je
odporník konstruován tak, aby specifikovaná hodnota nebyla překročena. Snížení hodnoty oteplení vede k nutnosti použít větší množství aktivního
materiálu a zvyšuje cenu přístroje.
Krytí skříně odporníku
Odporníky se běžně vyrábí s ochranou krytem IP23. Vyšší krytí odporníku může v opodstatněných případech být realizováno. Vyšší krytí vyžaduje
použití větší skříně odporníku z důvodu omezeného chlazení v uzavřené skříni.
Držák půvlakového transformátoru proudu
Systém nastavitelných nosníků umožňující umístit do svorkové skříně průvlakový měřicí transformátor proudu. V případě tohoto požadavku je
vhodné specifikovat jaký transformátor bude použit. Transformátor může být i součástí dodávky.
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