Na palubě světa
Rezistory pro dopravní techniku
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Historie

Roku 1977, po založení společnosti Gielen + Nothnagel GmbH, převzetím elektrotechnické ho zá vodu Wiemann GmbH, kdy byla produkce
zaměřena výhradně na výrobu litinových rezistorů a jeřá bových kabin, se
začala firma soustředit i na další oblasti průmyslu. V průběhu 80. let
začala spolupráce s bývalým podnikem tzv. východního Německa, firmou
Elektroschaltgeräte Eisenach ESE.
Později firma GINO, převzala od ESE veškerou výrobu plechových rezistorů. Nabytí správní moci nad firmou ESE byl přirozený vývoj po sjednocení Německa.
Už od 80. let jsou vyráběny rezistory pro dopravní techniku, avšak větší
projekty přišly až v polovině 90. let. Když se v roce 1999 Siemens AG
rozhodl prodat svou komoditu PU IB (průmysl a doprava), převzala firma
GINO výrobu a prodej všech typů a druhů rezistorů: plechové rezistory,
rezistorové spouštěče s olejovým chlazením, motorové spouštěče, uzlové a zemnící rezistory a samozřejmě i veškeré rezistory pro dopravní
techniku.
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Rezistory pro
dopravní
techniku

Technologie 6GN1 doposud využívaná firmou Gino je založená na systé mu jednotlivých reliéfních a žebrovaných pásových elementů, které jsou
spojeny sériově pomocí technologie bodového svařování a uchyceny
pomocí keramických izolátorů na opěrných svornících. Tyto opěrné
svorníky jsou taktéž izolované . Tato technologie je určena pro vysokou
výkonovou hustotou a je zvláště výhodná pro rezistory s nuceným
chlazením.
Po získání technologie 3PQ4 jež byla vyvinuta a patentována firmou
Siemens, firma GINO rozšířila své portfolio výrobků o další výkonný izolační systém. Tento nový systém navíc také dovoluje rozšířit pracovní
rozsah rezistoru nad teploty 600°C, až do maximální tepelné síly
odporového materiálu a hranic vyplývajících z jeho geometrické struktury.
Pokud však pracovní rozsah rezistoru není plně využit, nabízí tato
technologie také další ochranu proti přetížení.
Se zvyšující se rychlostí a stále vyššími požadavky na bezpečnost kolejových vozidel jsou také stále přísnější požadavky na systémy trakčních
odporníků. Výrobci kolejových vozidel potřebují při projektování svých
systémů ty správné a kompetentní partnery.
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Brzdné
rezistory,
obecně

Informace o brzdných rezistorech:

Konstruktér určí parametry brzdného rezistoru na základě požadavků
dopravního systému, který je předmětem poptávky. Výrobce odporníků na
základě těchto parametrů navrhne rezistor a připraví nabídku. Nabídka
je vždy kompromisem mezi cenou a výkonem.

Hodnotící kritéria:
Aktivní materiál rezistoru:

Slitiny niklu a chromu jsou antikorozní a charakteristické vysokou tepelnou odolností. Koncentrace železa určuje změnu ohmické hodnoty při
oteplení rezistoru. Vyšší obsah železa znamená vyšší změnu
ohmické hodnoty. Slitiny železa, hliníku a chromu jsou náchylné na
magnetizaci a mohou být vážnou příčinou emisí hluku u brzdných
rezistorů.

Množství aktivního materiálu:

Množství aktivního materiálu určuje akumulační a přetížitelnou kapacitu rezistoru.

Povrch rezistoru:

Aktivní povrch rezistoru je určující jak pro odvod tepla, tak také pro
nepřetržitý provoz pod zatížením.

Izolace:

Keramická izolace v tepelné zóně musí být odolná proti stárnutí a
svodům.
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Podvozkové
rezistory
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Podvozkový rezistor
s přirozeným chlazením určený
pro instalaci na podvozek souprav
metra, 3PQ4 provedení, šroubovaná skříň s antikorozní ocele.

Krytí :

Nerezová ocel nabízí celoživotní odolnost vůči korozi a je odolnější
než pozinkovaný nebo lakovaný plech.
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Podvozkový rezistor
s přirozeným chlazením určený
pro instalaci na podvozek souprav
metra, 3PQ4 provedení
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Podvozkový rezistor s nuceným
chlazením pomocí vysoce účinného
axiálního ventilátoru, určený pro
instalaci na podvozek souprav metra,
provedení 6GN1, šroubovaná
skříň s antkorozní ocele.
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Podvozkový rezistor s nuceným
chlazením pomocí vysoce účinného
axiálního ventilátoru, určený pro instalaci na podvozek souprav metra,
provedení 6CN1, šroubovaná
skříň s antkorozní ocele.
Zvláštnost: přívod a odvod chladícího
vzduchu jsou otočeny o 90º
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Střešní rezistory
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Střešní rezistor
Určený pro přímou montáž na
střechu soupravy, provedení
3PQ4, šroubovaná skříň
z antikorozní ocele

<<

Střešní rezistor
Určený pro přímou montáž na
střechu trolejbusu, provedení
3PQ4, šroubovaná
skříň s antkorozní ocele.
Zvláštost: trojitá izolace
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Systémy

6GN1 technologie:

Reliéfní, žebrované pásové elementy spojeny sériově
technologií bodového svařování jsou pomocí keramických izolátorů montovány na podpěrných svornících,
které poskytují další izolaci. Dovolená teplota
pásových elementů do 600º C.

Rezistorový pás
Keramický izolátor

3PQ4 technologie:

Ohýbané nekonečné rezistorové pásy jsou pomocí keramických izolátorů montovány na podpěrných svornících. Díky
vysoké povrchové vzdálenosti a odvodu vzduchu není
nutná žádná další přídavná izolace.
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