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1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60909 platí pro výpočet zkratových proudů:

v trojfázových střídavých soustavách nízkého napětí, a

v trojfázových střídavých soustavách vysokého, velmi vysokého a zvláště vysokého napětí

provozovaných se jmenovitým kmitočtem 50 Hz nebo 60 Hz.

Soustavy s nejvyššími napětími 550 kV a vyššími s dlouhými přenosovými vedeními potřebují zvláštní
úvahu.

Tato část IEC 60909 stanovuje základní, použitelné a stručné postupy vedoucí k výsledkům, které
jsou s přijatelnou přesností. Pro tuto výpočetní metodu se v místě zkratu uvažuje ekvivalentní
napěťový zdroj. Přitom se nevylučuje použití speciálních metod, například metody superpozice
přizpůsobené konkrétním podmínkám, jestliže zajišťují minimálně tutéž přesnost. Metoda
superpozice udává zkratový proud vztahující se k jednomu předpokládanému toku výkonů. Metoda
tudíž nemusí nutně vést k určení maximálního zkratového proudu.

Tato část IEC 60909 se zabývá výpočtem zkratových proudů v případě souměrných a nesouměrných
zkratů.

Jednoduché jednofázové zemní spojení v soustavách s izolovaným uzlem se v této normě neuvažuje.

Pro proudy během dvou současných jednofázových zemních spojení v různých místech v systémech
s izolovaným středem (uzlem) nebo v systémech, kdy je neutrální bod připojen přes rezonanční
cívku, řeší IEC 60909-3.

Zkratové proudy a zkratové impedance se mohou určit pomocí zkoušek, měřením na síťovém
analyzátoru nebo pomocí počítače. V současných nn soustavách je možné určit zkratové impedance
na základě měření v místě očekávaného zkratu.

Výpočet zkratových impedancí vychází ze jmenovitých údajů elektrických zařízení a topologického
uspořádání soustavy a má tu výhodu, že se může použít jak pro stávající tak pro navrhované
soustavy.

Výpočtem se zjišťují dva různé zkratové proudy, které se liší svou velikostí:

maximální zkratový proud, který určuje zkratovou odolnost nebo jmenovité hodnoty elektrického zařízení; a

minimální zkratový proud, který může být základem, například, pro volbu pojistek, nastavení ochran a pro
kontrolu rozběhu motorů.

POZNÁMKA Proud při trojfázovém zkratu je předpokládán současně ve všech pólech. Výzkumy
nesoučasných zkratů, které mohou vést k vyšším aperiodickým složkám zkratového proudu, jsou
mimo předmět této části normy IEC 60909.



Tato část normy neplatí pro zkratové proudy záměrně vytvářené v řízených podmínkách (zkratové
zkušebny).

Tato část IEC 60909-0 nezahrnuje výpočet zkratových proudů v instalacích na lodích a v letadlech.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


