OCHRANA JIŠTĚNÍM
V úzkých odborných kruzích je poslední dobou často diskutováno téma jištění transformátorů. Zvláště pak
při nasazení odpínačů v kombinaci s pojistkami může totiž dojít k nesprávnému dimenzování. K objasnění
problému proto odborníci firmy SIBA vypracovali správný postup osazení přístrojů, zvláště použitím
pojistek vn typu SSK.

Naše ochrana,
Vaše výhoda
Často lze pozorovat, že vlivem konkurence někteří dodavatelé doporučují použít
osazení neodpovídající normám. To vede
k těmto nevýhodám:
• jištění transformátoru nevyhovuje normě;
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• je omezena přetížitelnost transformátoru
• vyšší ztráty
• žádná nebo omezená selektivita směrem
k sekundární straně
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OCHRANA JIŠTĚNÍM
Obzvláště zásobovači jsou pravidelně
tlačeni k využití těchto nesprávných doporučení, jež vedou k nákupu „cenově výhodných“ pojistek s nižšími proudy. Zde je
nutno detailně technicky problém prodiskutovat se zákazníkem, a to jak se zástupcem nákupu, tak s technickým oddělením.
Odborníci firmy SIBA jsou připraveni vypracovat pro své zákazníky doporučení
dimenzování. K tomu je nutně potřeba
vyplnit dotazník, zvláště parametry spínacího zařízení jsou neopominutelné. S těmito údaji je možno stanovit doporučené
jištění specifické pro zákazníka (viz závěr
tohoto příspěvku).
Kritéria jištění transformátorů
• Tavná vložka vn musí přenášet trvale
jmenovitý proud transformátoru i jeho
přípustný přetěžovaný proud. Přitom se
musejí vzít v úvahu hodnoty oteplení, jakož i maximální jímavost ztrát použitého
spínacího zařízení.
• Spínací proud transformátoru se pohybuje podle typu a velikosti transformátoru mezi šesti- až dvacetinásobkem
jmenovitého proudu v trvání 0,1 s. Tento
impuls musí být pojistkou překonán.
• Při trojpólovém zkratu na svorkách
sekundární strany teče také na primární
straně trvalý zkratový proud Isc. Ten musí
být během pevně stanovené doby pojistkou vypnut, aby se zabránilo roztržení
transformátoru.
• V celé koncepci jištění se musí brát ohled

také na selektivitu mezi tavnými vložkami vn a ochrannými prostředky dále přiřazenými (relé).
Normy a doporučení
Předpoklady pro určení vlastního jištění
distribučních transformátorů se soustřeďují na mezinárodní normu IEC 60787,
jejíž ekvivalentním překladem je německá
VDE 0676, část 402. Jestliže jsou pojistky
vn nasazeny ve vzduchem nebo plynem
izolovaných odpínačích, musí se vzít
ohled také na IEC 61271-105, tj. VDE 0671
část 105. Oproti IEC 60787 jsou v příloze
VDE 0676 část 402 uvedena doporučení
pro nasazení pojistek vn pro případ, že
pojistky na straně nn jsou třídy gG nebo
gTr. Pro další úvahy jsou důležité tři případy přiřazení pojistek na sekundární straně,
buďto pojistky gTr, nebo gG, a pak stav,
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kdy přípojnice nejsou samostatně jištěny
(viz obrázek).
Pro praktické znázornění je vzat za příklad
síťový transformátor 630 kVA na10 kV.
V případě A jsou k transformátoru přiřazeny pojistky vn podle IEC 60787, které
mohou být 80A nebo 100A (viz dále Tab.).
Na sekundární straně jsou nasazeny pojistky gTr pro 630 kVA (909 A). Pro kabelové vývody jsou určeny výkonové pojistky
nn třídy gG maximálně 400 A.
Případ B ukazuje ochranu přípojnic pojistkami třídy gG, kde mohou mít max. jmenovitý proud 800 A. Na dalších vývodech
je možno použít tyto tavné vložky od 80
A do 125 A. Tím pádem se chovají všechny
tři skupiny pojistek vzájemně selektivně.
U případu C ochrana přípojnic na straně
nn. Jestliže je zaručen dostatečný odstup
vypínacích charakteristik od zapínacího
proudu transformátoru, mohou být použity tavné vložky vn od 63 až do 125 A.
Kritéria výběru pojistek
Nejdůležitější jsou jmenovité napětí, třída použití, nejmenší a největší vypínací
proud i druh návěštního zařízení.
• Jmenovité napětí UN tavné vložky vn
musí být vyšší nebo stejné jako jmenovité napětí transformátoru (např. pro trafo
10 kV je vhodná vložka 12 kV).
• Tavná vložka musí mít dostatečnou vypínací schopnost. Typická hodnota pro vn

pojistky je 63 kA.
• Pro ochranu transformátorů jsou určeny
v nejběžnějších případech tavné vložky
s částečným rozsahem jištění (backup).
Tyto pojistkové vložky poskytují ochranu
od minimálního vypínacího proudu Imin
až do jmenovité vypínací schopnosti (I1).
U tavných vložek firmy SIBA leží Imin
mezi 3,2- a 4-nás. IN.
• Pokud je použit spínač s trojpólovým vybavováním, doporučuje se použít tavné
vložky s teplotním omezovačem vestavěným do návěstního zařízení, které vybaví, což vede k vypnutí odpínače, a tím
přerušení poruchového proudu.
Zavedení odpínačů v kombinaci s pojistkami do koncepce jištění Dostatečné jištění transformátorových obvodů je postaveno na spolupráci odpínačů a pojistek.

• Pojistky musí přerušit všechny poruchové proudy přesahující přechodový proud
a také vypnout zkrat. proudy.
• Proudy menší než přechodový proud
jsou vypínány společným působením
pojistek a odpínače. Přitom vybavovací zařízení nejdříve působící pojistkové
vložky zapůsobí na trojpólovou volnoběžku odpínače, takže přerušení proudu
nastává prostřednictvím odpínače.
Výrobce odpínačů dá k dispozici jmenovitý přechodový proud a od výrobce jsou
použity charakteristiky čas–proud. Určení
přechodového proudu představuje obsáhlou část stanovení vhodné tavné vložky, přičemž je vhodné použít matematickou metodu popsanou v příloze B2 VDE
0671 část 105.
Pojistky SSK
Nižší hodnoty jmenovitého přechodového proudu nebo krátká doba otvírání odpínače mohou vést k nesplnění podmínek
odpojení. Platí, aby byla použita pojistková vložka s rychlejší charakteristikou, aby
přechodový proud byl pod výpočtovým
zkratovým proudem. Taková charakteristika by byla u tavné vložky s nejblíže nižším
jmenovitým proudem. Použití takové pojistky má však nevýhodu vyššího oteplení vlivem vyšších ztrát této pojistky, čímž
může být zpochybněna selektivita přiřazeného jisticího prvku.
U firmy SIBA byly vyvinuty tavné vložky,
které při stejném jmenovitém proudu
a znatelně rychlejším vypínání vykazují
nižší výkonové ztráty. Tyto pojistky označené jako SSK je vhodné použít, pokud
výpočty ukazují nesplnění podmínek
vypínání. V oblasti jmenovitých proudů
od 63 A do 160 A umožňují pojistky typu
SSK použití kombinace odpínač–pojistky,
u kterých se standardní pojistky jeví jako
příliš pomalé. Co se týče minimálního
a maximálního vypínacího proudu, pojistky SSK jsou srovnatelné se standardními
pojistkami vn. Při stejných rozměrech mají
nižší výkonové ztráty. Tyto pojistky jsou
také vybaveny teplotním omezovačem
a splňují všechny požadavky, které jsou
kladeny na moderní ochranu transformátorů.
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