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Zavádí se nová kapitola 8 pro výpočet rozdělení proudů a redukčního součinitele u trojžilových kabelů●

s kovovým pláštěm nebo stíněním uzemněným na obou koncích;
Nové přílohy C a D poskytují příklady výpočtu redukčních součinitelů a rozdělení proudů v případě kabelů●

s kovovým pláštěm nebo stíněním uzemněným na obou koncích.

Je nutno věnovat pozornost tomu, že některé prvky tohoto dokumentu mohou podléhat patentovým
právům. CEN ani CENELEC nenese odpovědnost za identifikaci některého či všech takovýchto
patentových práv.

Byla stanovena tato data: 

• nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní (dop) 2010-12-01
nejzazší datum zrušení národních norem,
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Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60909-3:2009 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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1 Rozsah platnosti a předmět normy

Tato Část IEC 60909 uvádí postupy výpočtu předpokládaných zkratových proudů při nesouměrném
zkratu v trojfázových střídavých sítích velmi vysokého napětí provozovaných se jmenovitým
kmitočtem 50 Hz nebo 60 Hz, tj.:

proudů během dvou nesoumístných současných jednofázových zkratů v sítích s izolovaným středním bodema.
nebo s rezonančně uzemněným středním bodem;
příspěvků zkratových proudů tekoucích zemí v případě samostatného jednofázového zkratu v sítích s účinněb.
uzemněným nebo přes nízkou impedanci uzemněným středním bodem.

Proudy vypočtené pomocí těchto postupů se užívají při stanovení indukovaných, dotykových nebo
krokových napětí, nárůstu zemního potenciálu ve stanici (elektrárně nebo rozvodně) a na sloupech



venkovních vedení.

Postupy jsou určeny pro výpočet redukčních součinitelů venkovních vedení s jedním nebo se dvěma
zemnicími lany.

Tato norma nezahrnuje:

zkratové proudy záměrně vytvářené v řízených podmínkách, například ve zkratovnách, neboa.
zkratové proudy v elektrických instalacích na palubách lodí nebo letadel, nebob.
jednotlivé jednofázové zkratové proudy v izolovaných nebo rezonančně uzemněných sítích.c.

Cílem této normy je stanovit praktické a jednoduché postupy výpočtu jednofázových zkratových
proudů během dvou nesoumístných současných jednofázových zkratů a příspěvků zkratových proudů
tekoucích zemí, zemnicími lany venkovních vedení a plášti nebo stíněními kabelů, které vedou
k dostatečně přesným výsledkům na straně bezpečnosti. Pro tento účel se zkratové proudy určují
s uvažováním ekvivalentního napěťového zdroje umístěného v místě zkratu, přičemž všechny ostatní
napěťové zdroje mají nulovou hodnotu. Odpory zemnicích mříží ve stanicích nebo zemnicí odpory
stožárů venkovních vedení jsou při výpočtu zkratových proudů v místě zkratu zanedbány.

Tato norma doplňuje IEC 60909-0. Obecné definice, značky a předpoklady výpočtů uvádí tato
publikace. V této normě jsou uvedeny či definovány pouze speciální položky.

Výpočty zkratových proudů založené na jmenovitých hodnotách elektrického vybavení a na
topologickém uspořádání sítě mají tu výhodu, že je možné je použít jak pro stávající sítě, tak pro sítě
ve stádiu projektu. Tento postup je vhodný pro ruční způsoby výpočtu nebo pro numerický výpočet.
To však nevylučuje užití speciálních metod, například metody superpozice nastavené pro konkrétní
poměry, pokud dávají výsledky s alespoň stejnou přesností.

Jak je uvedeno v IEC 60909-0, zkratové proudy a jejich parametry mohou být také určeny pomocí
zkoušek v síti.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


