Technická zařízení za požáru
3.přednáška

Elektromagnetická kompatibilita
zajištění maximální spolehlivosti funkce jednotlivých elektrických a
elektronických zařízení v daném elektromagnetickém prostředí.
Cílem je zabránit ovlivňování se jednotlivých prvků nebo systémů
navzájem.
Zdroj rušení

Příjemce rušení

Šíření rušivých signálů je zprostředkováno elektromagnetickými
vazbami
galvanické
indukční

Elektromagnetické vazby
kapacitní
elektromagnetickým polem

Elektromagnetická interference
Rušivý signál emitovaný zdrojem je přenášen elektromagnetickou vazbou k
příjemci

úroveň emise

úroveň imunity

maximální velikost vysílaného signálu

největší velikost rušivého signálu, který ještě
nemá negativní vliv na přijímající systém

Předpoklad bezchybné činnosti zařízení

úroveň imunity

úroveň emise

(podmínka elektromagnetické kompatibility)

Elektromagnetická kompatibilita
Odolnost proti rušení

Vyzařování rušení

Elektromagnetická
citlivost

Elektromagnetická
interference

Citlivost na vazbu:
Galvanická
Indukční
Kapacitní
Elektromagnetickým polem

Vazba přenášející rušení:
Galvanická
Indukční
Kapacitní
Elektromagnetickým polem

Elektromagnetické prostředí

Druhy elektromagnetického rušení
Rozdělení podle kmitočtu
vysokofrekvenční (radiové) rušení
Rušivé signály
nízkofrekvenční rušení
Vysokofrekvenční rušení
Signály telekomunikačních přístrojů (radiotelefonů a zařízení pro
přenos a zpracování dat)
Signály zařízení pro indukční, mikrovlnný a dielektrický ohřev
Projevy při spínání obvodů, jiskření při přerušení elektrického proudu
Přírodní elektromagnetické jevy (atmosférické výboje)

Nízkofrekvenční rušení
Impulzní rušivé signály
Krátkodobé, jednorázové, nepravidelně se opakující změny elektrického
napětí a proudu
(přepěťové a proudové rázy, krátkodobé výpadky elektrického napájení)
Rušení při síťovém kmitočtu
Změny síťového napájecího napětí
Kolísání odebíraného proudu
Nesymetrické zatížení trojfázové sítě, odběr jalového výkonu

Rušení vyššími harmonickými síťového kmitočtu
Deformace síťového napětí
Odběr nesinusového proudu

Nízkofrekvenční rušení v soustavě TN-C

Nežádoucí interference - rušení jinými kmitočty
Interference se signálem HDO (hromadné dálkové ovládání)
Interference se signály zabezpečovacích a signálních zařízení

Rušení nízkofrekvenčním elektrickým a magnetickým polem
Šíří se jako elektrické nebo magnetické pole
Rušivé elektrické pole v okolí vodičů vysokého napětí
Rušivé magnetické pole v okolí vodičů protékaných velkými proudy

Možnosti zlepšování elektromagnetické kompatibility
Snižování úrovně emise zdrojů rušení
Omezování rušivých signálů přímo v jejich zdroji
Omezení vysokých hodnot výkonů, proudů, napětí a kmitočtů
Omezení strmosti změn proudů a napětí
Odrušovací filtry – omezit rušivé signály co nejblíže místu jejich vzniku

Omezování elektromagnetických vazeb
Snižování nežádoucích indukčních a kapacitních vazeb
Uspořádání uzemnění celé soustavy
Nízká impedance uzemnění, omezení vzniku smyček

Zvyšování úrovně imunity rušených systémů
Zvyšovat úroveň signálů
Zvyšovat napěťovou a proudovou odolnost součástek
Vstupní odrušovací filtry

Ochrana proti pulznímu (tranzientnímu) přepětí
Přepětí
napětí, které je vyšší než nejvyšší provozovací napětí v elektrickém
obvodu

Atmosférické přepětí
vyvolané účinky blesku
průnik do energetických a sdělovacích obvodů
desítky až stovky kilovoltů
ničivé účinky: elektrická instalace v objektech, počítačové sítě, zabezpečovací systémy,
telekomunikační zařízení, rozhlas televize
dosah: až 2 km od místa úderu

Spínací přepětí
vyvolané spínáním v jednotlivých obvodech
vznikají připojováním a odpojováním velkých indukčních a kapacitních zátěží, zkraty v
rozvodných sítích nn (desítky kV), spínáním elektrických a elektronických spotřebičů
(jednotky kV)
malá spínací přepětí – „zamrznutí“ počítače, nevratné ztráty dat

Ochrana před bleskem
Blesk je atmosférický výboj, ke kterému dochází při nahromadění elektrického náboje v
mraku. Mrak získá elektrický potenciál rozdílný od ostatních mraků a od potenciálu
země. Tvoří elektrický dipól umístěný vertikálně nad zemským povrchem
Náboj mraku (koule o průměru 5 km) je asi 1000 C.
Vybíjí se přeskoky o zápalném napětí 50 až 100 MV
Energie nahromaděná v mraku je větší než 10 MWh
Průměrný výboj má energii asi 0,25 MWh
Celková energie mraku by se vybila 40 až 50 výboji
Mezi mrakem a zemí se vytvoří vodivý kanál

Přitom se vybíjí náboj o velikosti několik desítek coulombů
Bleskový proud má velikost několik desítek kA po dobu několka tisícin sekundy

Nenajde-li blesk při své cestě k zemi elektricky dobře vodivé spojení se
zemí, může jeho průchod různými předměty vyvolat nebezpečné účinky
Hořlavé látky se mohou zahřát a vznítit
Vlhké dřevo nebo zdivo může působením odpařené vlhkosti
explodovat
Elektrická instalace, která tvoří pro blesk vodivou cestu, je poškozována
Nebezpečí ohrožení osob přímo úderem blesku nebo jeho následky
cena objektu
o ochraně před bleskem rozhoduje

míra ohrožení osob
pravděpodobnost úderu blesku

Princip hromosvodu
Blesk je zachycen kovovou tyčí (jímačem) instalovanou na objektu
Z jímače je blesk sveden vodičem (tzv. svodem) do uzemnění tak, aby
proud blesku neohrozil ani chráněný objekt ani jeho vnitřní zařízení
Jímače – vertikální tyče nebo horizontální jímací vedení
Jímací vedení:
• tyčové jímače
• jímací hřebenové vedení
• mřížová soustava vedení na ploché střeše
• mříže jímacích vedení zavěšená nad chráněným objektem
• stožárové jímače

Ochranný prostor
Každý jímač vytváří pod sebou ochranný prostor
Chráněný objekt musí být celý umístěn v ochranném prostoru jímače
Pro zvlášť nebezpečné objekty (sklady výbušnin) se počet jímacích vedení
zdvojuje, popř. jsou jímací vedení upevněná na vysokých podporách
Svody, uzemnění, pospojování
Dostatečný počet svodů:
Svody jsou vedeny vně budovy po každých 15m délky objektu, pokud je
poměr délky budovy k šířce větší než 5:1, nebo po každých 30m obvodu
budovy u objektů širších.
Svody jsou připojeny na uzemnění, na základový zemnič vedený po obvodu
základu budovy
Uzemnění je spojeno s přípojnicí hlavního pospojování
Vysoké kovové předměty v budově (potrubí) se spojí s vedením
hromosvodu na svém nejvyšším a nejnižším místě
Antény na střeše budovy se spojí s hlavním pospojováním i se svodem
hromosvodu

Způsoby ochrany před bleskem
Spolehlivost ochrany vyžaduje systémovou koordinaci vnější a vnitřní ochrany
před bleskem

Vnější ochrana před bleskem
Jímací zařízení (hromosvodný systém) zajišťuje ochranu před tepelnými a mechanickými
účinky blesku. Impulz o značné energii je sveden přímo do země. Část energie se v zemi
rozptýlí, ale polovina se indukcí vrací zpět do všech kovových částí vstupujících do objektu,
do rozvodné napájecí sítě a sdělovacích vedení. Proto jímací zařízení není dostatečnou
ochranou před pulzním přepětím.

Vnitřní ochrana před bleskem
opatření ke snižování nepříznivých účinků elektromagnetických impulzů uvnitř
chráněného objektu: stínění, potenciálové vyrovnání, přepěťové ochrany
Potenciálové vyrovnání: všechny kovové neživé instalační systémy se připojí k
ekvipotenciální přípojnici
Vstupující a vystupující elektrická silová i sdělovací vedení se připojí k systému
potenciálového vyrovnání nepřímo přes svodiče napětí

Struktura systému ochrany před bleskem

Systém ochrany před bleskem

vnější ochrana
před bleskem

jímací
zařízení

svody

uzemnění

vnitřní ochrana
před bleskem

prostorové pospojování
stínění

vyrovnání
potenciálů

oddělovací
vzdálenost

Koncepce zón ochrany proti účinkům blesku
Vnější část budovy tvoří zónu 0
Uvnitř budovy ochranné zóny s nižším stupněm ohrožení – zóny 1,2,3
Na rozhraní zón 0 a 1 vodiče připojeny na systém potenciálového vyrovnání
Výkonné svodiče bleskových proudů připojují živé vodiče pod napětím
V následujících rozhraních se zřizují místní potenciálová vyrovnání
Místní ekvipotenciální přípojnice musí být propojeny s ekvipotenciální
přípojnicí hlavního pospojování
Komplexní ochrana počítačových sítí
ze sítě nízkého napětí
Systém ochran před přepětím

z datové (počítačové) sítě
z vedení měřicí a řídicí techniky
z vedení signalizační techniky

Vyrovnání potenciálů v budově s ochranou před bleskem

Komplexní ochrany proti přepětím
Činitel sítě
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přepětí
blesková přepětí
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Nejčastější poruchové jevy v síti nízkého napětí
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Zásuvkové vývody
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(požadavky na izolace EZ)

kategorie přepětí dle ČSN EN 60664-1
třídy ochrany dle ČSN EN 61643-11

třídy požadavků dle DIN VDE 0675-6

A

(ochranná zařízení v budovách)
( třídy požadavků na svodiče Aaž D
– ochranné úrovně)

Souvislost ochranné úrovně SPD a standardů pro koordinaci izolace

L1
L2
L3
Potlačení příčných
přepětí mezi L a N
N
Součtové jiskřiště
N-PE

Galvanické oddělení
pracovních vodičů L,N
od ochranného vodiče

PE

Uspořádání svodičů přepětí (SPD) 3+1 v síti TN-S

Uspořádání jednoduchého
jiskřiště

Pracovní charakteristika
jiskřiště omezující úroveň i
dobu trvání přepětí

Omezující charakteristika varistoru

Charakteristika supresorové diody

Omezující charakteristika
polovodičového ochranného
prvku

Příklady jiskřišť

Řez strukturou varistoru

Rozhraní mezi zónami
HDS

hlavní rozváděč

podružný rozváděč

třída I (B)

třída II (C)

hlavní PVP

místní PVP

Zapojení svodičů v síti TN-C-S
ochranný systém v zapojení 3+1

jemná ochrana

třída III (D)

Komplexní ochrana proti přepětím
SYSTÉM PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN - základní opatření EMC
Základní princip ochrany proti přepětím : potenciálové vyrovnávání (hlavní, místní)
na rozhraních mezi zónami
Zdroje přepětí
Zařízení ochrany před přepětím

Napěťová koordinace ochran

Energetická koordinace ochran
Sítě nízkého napětí (TN-S)

Jemná ochrana pro elektronické systémy

-bleskové proudy (vysoká energie)
-průmyslová přepětí (nízkoenergetické zdroje rušení)
(svodiče bleskového proudu, svodiče přepětí- SPD) –
elektrické přístroje určené k omezení výskytu vzniklého
přepětí na bezpečnou úroveň napětí
postupné kaskádní snižování napětí na hodnoty napětí
pod úrovně stanovené pro instalace uvnitř budovy,
rozdělení na jednotlivé zóny
zajišťuje rozdělení energie odváděného přepětí mezi
jednotlivé stupně ochrany, aby nebyl přetížen žádný svodič
Svodiči přepětí se zajišťuje potlačení
- příčných přepětí mezi pracovními vodiči L a N,
- podélných přepětí mezi N a PE
Citlivá elektrická a elektronická zařízení musí splňovat
požadavky na požadovanou odolnost proti přepětí

Požadavky ochrany před nebezpečným dotykem jsou zásadně nadřazené
požadavkům ochrany před přepětími

Příčiny požárů od elektrického zařízení

Přetížení nebo zkrat

Elektrická jiskra nebo oblouk
Příčina požáru
Zvětšený přechodový odpor

Elektrické přístroje a spotřebiče

Přetížení nebo zkrat
Každé elektrické zařízení se průchodem proudu zahřívá.Vlivem nadproudu
dojde k přehřátí. Nebezpečí požáru vznikne, není-li v pořádku jištění.
Elektrická jiskra nebo oblouk
Může vzniknout mezi dvěma vodivými částmi s různými potenciály. Jiskření
může přejít v elektrický oblouk, který má vysokou teplotu (3000°C). Taví se
kovové materiály, může dojít k zapálení okolních hořlavých materiálů
Zvětšený přechodový odpor
Obvykle skrytá vada při výrobě nebo při montáži. Zvětšený přechodový
odpor může vyvolat oteplení, které může vést až k roztavení vodiče. Je to
typické pro hliníkové vodiče.
Elektrické přístroje a spotřebiče
Příčina požáru-nesprávně používané, špatně namontované nebo vadné
elektrické spotřebiče nebo přístroje, zvláště svítidla nebo tepelné spotřebičevysoká teplota za provozu

Správným jištěním EZ

Prevence požáru od EZ

Použitím vhodného
elektroinstalačního materiálu

Předepsanými ochrannými opatřeními

Správným používáním EZ

Ochrana proti přetížení
Provádí se jističem, pojistkou nebo stykačem s tepelnou ochranou
Často se předřazují pojistky, které spolehlivě vypnou zkratový proud
Pojistky se nesmí opravovat a nesmí se zasahovat do jemného
mechanismu jističů
Elektroinstalační materiál
Zařizovací normy:
Volba druhu vedení, způsob uložení se zřetelem k prostředí,
podkladům a okolí
Malý sortiment elektroinstalačního materiálu,ověřeného pro montáž
přímo na hořlavý materiál nebo k zapuštění do hořlavých hmot
Proto jsou předepsána ochranná opatření spočívající v tepelném
izolování nehořlavou podložkou, ložem nebo vzduchovou mezerou
Správné používání závisí na uživatelích, EZ vyžadují dozor

Montáž elektrických předmětů na hořlavý podklad a do hořlavých hmot

Druh elektrického
předmětu
Rozváděče
Elektrické stroje
Elektrické spotřebiče
Elektrické přístroje
Elektroinstalační materiál a
přístroje
Elektrická svítidla

Nehořlavá tepelně izolační
podložka nebo lože
tloušťky alespoň (mm)

Vzduchová mezera
tloušťky alespoň (mm)
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Hašení požárů od elektrického zařízení
Řeší normy pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech
V ohroženém úseku se vypíná elektrický proud
Nesmí být odpojeny:
Nouzové osvětlení evakuačních cest
Zařízení k evakuaci osob a materiálu (výtahy)
Zařízení sloužící k hašení požáru (např. požární čerpadla)
Hašení vodou nebo pěnovými hasicími přístroji až po odpojení od
napětí
Hašení pod napětím: sněhové přístroje s náplní CO2
Práškové přístroje jsou méně vhodné, znehodnocují EZ
Tetrachlórové přístroje-na otevřeném prostranství, vznikají
nebezpečné jedovaté plyny
Po požáru smí EZ uvést do provozu pouze odborník, který zařízení
přezkouší

Vznik tepla vlivem elektromagnetického vlnění

Elektrická složka v
dielektrickém prostředí

Magnetická složka v
elektricky vodivém
prostředí

Elektromagnetické vlnění

V dobře vodivém prostředí má na ohřev vliv magnetická
složka vlnění (zejména u vysokofrekvenčních zařízení)

Polarizace dielektrika – izolantu v elektrickém poli

Ztrátový výkon potřebný na obracení
směru pole se mění v teplo uvnitř
dielektrika. Polarizace slábne,
permitivita s frekvencí klesá. Mírou
ztrát je ztrátový úhel .
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Ztrátový výkon

PZ = U ⋅ I ⋅ cos(90 − δ ) = U ⋅ I ⋅ sin δ

Zahřívání izolantů
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Náhradní obvod izolantu se ztrátami a jeho fázorový diagram
Začne-li se ztrátový úhel měnit, znamená to, že v izolaci nastávají
nepříznivé změny, které nakonec přivodí průraz dielektrika.

Elektrické výboje
Elektrický výboj je průchod elektrického proudu plynným prostředím
Nesamostatný výboj - nutné ionizační činidlo
Samostatný výboj
- stabilní (oblouk, koróna)
- nestabilní (jiskrový výboj)

Minimální energie jiskry (pro zažehnutí výbušné směsi)
Jiskrové výboje při spínacích pochodech
Při oddalování kontaktů se tvoří tzv. tavný můstek- nakonec se odpaří
Induktivní charakter rozpojovaného obvodu – relativně malá proudová
hustota, relativně dlouhá doba
Kapacitní charakter- velká proudová hustota, relativně krátká doba trvání
Zařízení vn – korónový výboj-mění se na jiskrový, resp. obloukový výboj

Obloukový výboj
Teplota 5000 až 6000 K
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Voltampérová charakteristika elektrického oblouku

Průraz izolace

Průraz nastane při překročení
elektrické pevnosti izolantu. Vytvoří
se vodivá cesta, trvalá ztráta
izolační schopnosti.
Elektrická pevnost s časem ubývá napěťově-časová charakteristika
izolantu
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Napěťově časová charakteristika izolantu

Při vyšších napětích - ionizační proces-lavinovité šíření-vytvoření vodivé
cesty v celé tloušťce izolantu

Při nižších napětích - tepelný průraz-zahřívání vlivem dielektrických ztrát,
špatná tepelná vodivost izolantu teplo se neodvádí do okolí. Vlastnosti izolantu
se začnou měnit, dojde k průrazu. Doba: řádově sekundy až několik hodin

Částečné výboje v dutinách
a)

ε r1 > 1

d2

ε r1 > 1

d

ε r1 > 1

V dutinách

c)

b)

εr2 = 1

Tvary dutin: nepravidelné, štěrbiny rovnoběžné s elektrodami, kulovité bublinky
Nejjednodušší je případ b).
Tvary dutin v homogenním izolantu

Izolace má elektrickou pevnost E p a relativní permitivitu ε r1 ≥ 1 , elektrické
pole je dané napětím U a tloušťkou izolační vrstvy
.
d
E=

U
d

Ve štěrbině tloušťky d 2 vznikne elektrické pole mnohem větší intenzity než
v okolním izolantu. V celém izolantu je stejná elektrická indukce
D = εE

Součet napětí na izolantu bez štěrbiny a na štěrbině je roven napětí U
přiloženému na elektrody na izolantu
U = E1 .(d − d 2 ) + E 2 .d 2

Elektrická indukce je ve štěrbině i v izolantu stejná, platí
D = ε .E = ε r1ε 0 E1 = ε r 2ε 0 E2

Protože permitivita vzduchu ve štěrbině ε r 2 = 1 , platí
E2 = ε r1E1

Celkové napětí
U = E1.(d − d 2 ) + ε r1.E1.d 2

Z toho je intenzita pole v izolantu
E1 =

U
[ε r1.d 2 + (d − d 2 )]

a intenzita pole ve štěrbině
ε r 1. U
E2 = ε r1.E1 =
[ε r1.d 2+(d − d 2 )]

Protože štěrbina je proti izolantu velmi tenká, d 2 << d , dostaneme
E2 = ε r 1 .

U
= ε r1.E
d

Elektrická pevnost vzduchu je kolem 3kV/mm v homogenním poli.
Může jí být dosaženo při napětí mnohem nižším, než jaké odpovídá elektrické
pevnosti původního izolantu. Proto ve štěrbině vznikají částečné výboje.
Nemusejí pokaždé vést k průrazu, vždy však znamenají zvýšení dielektrických
ztrát, a tedy zvýšení rizika tepelného průrazu.
Mohou působit na vnitřní dutiny chemicky, případně mohou dutiny
elektromechanickou erozí zvětšovat

Chybný tvar vodičů
Nevhodný tvar proudovodného prvku a nevhodný nebo špatně provedený
spoj se stávají nežádoucím zdrojem tepla.

Velká proudová hustota je zdrojem tepla v těchto případech:
- místní snížení průřezu
- v plochých spojích s rozdílnou délkou proudovodné cesty
- oteplení následkem zhuštění proudových linií

Místní zmenšení průřezu
vodiče na kabelovém oku

ohřev

Nestejná hustota
proudu
Oteplení následkem
zhuštění proudových linií

Zahřívání podélně plochých vodičů s rozdílnou délkou proudovodné cesty

Vadný spoj
Výrazný problém z hlediska požární bezpečnosti:
- vysoká četnost závislá na lidském činiteli
- neexistuje spolehlivá ochrana před vadným spojem

Spoj má mít minimálně 90% vodivosti spojovaného vedení

Příklad
Spoj má přechodový odpor 0,1 Ω, protéká jím proud 25 A. Vyvinuté teplo
je 62,5 W může způsobovat nepřípustné zahřívání okolí spoje vodičů.
Teplo působí destruktivně i na samotný spoj a vede v krátké době
k poruše.

Samovolné uvolňování mechanických spojů

Problematika uvolňování spojů hliníkových vodičů

Deformace průřezu vodiče

Původní dotažení

Po zahřátí proudem

Uvolnění

Po vypnutí a zchladnutí

Výkonové přetížení
Přetížení se projeví vzrůstem odebírané energie, která se mění
v nežádoucí teplo
aktivní

zabrání zvýšení provozního proudu
spotřebiče

Ochranná opatření
pasivní

teplotní čidla dávající popud
k odpojení přetíženého zařízení

Teplotní čidla:
Nevratná - pracují jako tepelné pojistky (Woodův kov, rtuťové tepelné
pojistky)
Vratně působící - termistory

Poddimenzování vodičů
Tři provozní situace vedení:
- dlouhodobý provozní stav
- dočasné přetížení (krátkodobě přijatelné teploty)
- krátké, ale značné přetížení v době, než jištění vypne zkrat

Poddimenzované vedení se během provozu zahřívá nad dovolenou provozní
teplotu (70°C).
Pro vodiče s izolací PVC se při přetížení dovoluje vzrůst teploty na 120°C a
při zkratu dokonce až na 160 °C.
Holé vodiče se smějí ohřát až na 180 °C a p řed vypnutím zkratu až na
200°C.
Dlouhodobé nevelké překračování dovolených teplot izolovaných
vodičů způsobuje křehnutí izolace, velké překročení teploty při zkratu
izolaci PVC taví a u holých vodičů způsobuje ztrátu pružnosti.

Druhy zkratů na trojfázovém
vedení
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Střídavé složky zkratového proudu
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Ekvivalentní oteplovací zkratový proud

t

Zkratová odolnost
Průchod proudu při zkratu musí být včas vypnut, aby nedošlo k
tepelnému poškození zařízení
Tepelná energie nesmí překročit určitou hodnotu k
R . I 2 .t ≤ k

Z praktických důvodů se udává pouze hodnota
snese

I 2 .t , kterou předmět

Tato hodnota charakterizuje odolnost EZ vůči zkratu

Hodnoty sledované u zařízení:
a) Samotná hodnota zkratového proudu I . Je důležitá z hlediska
mechanického namáhání proudovodných částí, spojů vodičů a jejich
upevnění
b) Hodnota I 2 .t , která je důležitá z hlediska tepelného namáhání EZ.

Výpočet doby, ve které zkratový proud zvýší teplotu vodičů z nejvyšší dovolené
provozní teploty na teplotu přípustnou před vypnutím zkratu
Vzorec udává dobu, po kterou vedení (zařízení) snese oteplovací proud
t = k.

S
I

kde
t je doba trvání zkratu
S je průřez v mm2
I je efektivní hodnota účinného zkratového proudu, tj. ekvivalentní
oteplovací proud v A
k je součinitel závislý na materiálu vodiče a jeho izolace
Vodič a jeho izolace
Měď +PVC
Měď +pryž
Hliník +PVC
Hliník +pryž

Součinitel k
115
135
74
87

Při tomto výpočtu vzniká bezpečnostní rezerva, protože vedení běžně
nepracují na mezi dovolené provozní teploty.
Omezovací schopnosti pojistek
Pro snížení účinků zkratů na přístroje zařazené v obvodu se využívají
omezovací schopnosti pojistek.
Pojistky vypnou zkratový proud dříve, než naroste do své plné hodnoty.
Omezovací charakteristiky pojistek umožňují zvolit typ pojistky podle toho,
jakou zkratovou odolnost mají v obvodu za pojistkou zařazené jisticí, ochranné
a spínací přístroje, řídicí prvky atd.
Omezovací schopnost pojistek je tak velká, že nedojde vlivem procházejícího
zkratového proudu k významnému natož pak k nebezpečnému zvýšení teploty
vedení
Omezovací charakteristika pojistky je křivka udávající hodnotu omezeného
vypínacího proudu v závislosti na předpokládaném proudu. Předpokládaný
proud je takový, který by obvodem procházel, jestliže by pojistka byla
nahrazena spojem o zanedbatelné impedanci.

Dolní rovnoběžná čára představuje vrcholovou hodnotu symetrického
předpokládaného zkratového proudu,
Horní rovnoběžná čára zobrazuje vrcholovou hodnotu nesymetrického
předpokládaného zkratového proudu.
nesymetrický předpokládaný proud

symetrický předpokládaný proud

I omez

[kA] 22

I n [ A]

14
7
4

100
63

10

I ks [kA]

Omezovací charakteristika pojistky
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Omezovací charakteristiky pojistek (omezení zkratového proudu)
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Příklad 1
V konkrétním místě rozvodu je zkratový proud 5,5 kA. Zařízení napájené
měděným vodičem s izolací PVC o průřezu 10 mm2 má být odpojeno nejpozději
za 0,4 s. Jaký maximální zkratový proud může po tak dlouhou dobu vedením
procházet?
Vedení je jištěno jističem o jmenovitém proudu 25A a zkratové odolnosti 3 kA,
jaká předřazená pojistka typu PH omezí zkratový proud na potřebnou hodnotu?

Ze vzorce
t = k.

S
I

I = k .S / t = 115 × 10 / 0,4 = 1818,3 A

Tento proud vedení snese po dobu 0,4 s. Tak dlouho proud procházet
nebude. Předřazený jistič vypne do 0,1 s. Po tuto dobu může jističem
procházet proud, který má velikost
I = k .S / t = 115 × 10 / 0,1 = 3636,6 A
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Skutečný proud, který by vedením i
jističem procházel by však byl dle
zadání 5,5 kA. Tak velký proud by
nevydržel ani jistič, ani chráněné
vedení.
Proto je zapotřebí předřadit jističi
pojistku s omezovací schopností.

10

Rychlá pojistka PH 63 A omezí
zkratový proud na 2,7 kA.

1

In

Z omezovacích charakteristik
odečteme:
Rychlá pojistka PH 50 A omezí
zkratový proud na 2,5 kA

[A]

2,5

0,1
0,1

Obě pojistky mohou být jističi i vedení předřazeny.
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Jiné řešení
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[A]

Vedení by se chránilo jističem 50 A se
zkratovou vypínací schopností 6 kA.
Pak by sice zkratovému proudu 5,5 kA ,
který by obvodem procházel po dobu
0,1 s, vyhověl jistič, vedení by se však
za dobu 0,1 s proudem 5,5 kA
nebezpečně zahřálo. Maximální
přípustný proud, který by vedením mohl
procházet po dobu 0,1 s je
3,5
z předchozího výpočtu proud 3636,6 A.

In

1

Uvedenému jističi by bylo
nutné předřadit pojistku.
Postačila by pojistka PH 80A,
protože omezí zkratový proud
na 3500 A. To je hodnota
menší než 3636,6 A, kterou by
vedení sneslo po dobu 0,1 s.
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Příklad 2
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Obvod s předpokládaným
zkratovým proudem 15 kA
potřebujeme omezit na 6 kA
vrcholové hodnoty (výrobcem
uvedená zkratová odolnost jističe).
Z omezovacích charakteristik
vybereme charakteristiku té
pojistky, která zkratový proud omezí
buď na tuto hodnotu nebo na
hodnotu nižší. Máme výběr ze dvou
pojistek 100 A a 63 A. Volíme
pojistku 63 A. Tato pojistka omezí
zkratový proud na hodnotu 4 kA,
což je hodnota nižší než zkratová
odolnost jističe 6 kA, pojistka 100 A
omezí pouze na 6,5 kA, což je
nedostačující.
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Dalším hlediskem je tzv. I 2t charakteristika pojistky. Je to křivka udávající
hodnotu omezeného vypínacího proudu v závislosti na předpokládaném
proudu. Je určitou obdobou omezovací charakteristiky a také její vzhled je
obdobný.
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I 2 .t

[A . s]

symetrický předpokládaný proud

2

I n [ A]

5
2
105
5

100
63

10

I p [kA]

