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1. ÚVOD 

1.1. Předmět 
Tento návod obsahuje popis a pokyny pro montáž,  provoz a údržbu 
výkonového t ransformátoru vyrobeného na základě  konstrukčních a výrobních 
návrhů  ověřených dlouhodobými zkušenostmi firmy ABB Elta Ltd. ,  které jsou 
neustále aktualizovány.  

1.2. Bezpečnostní pokyny  

1.2.1. Dodržování pokynů uvedených v návodu provoz a údržbu 
- Pro bezpečnou práci a bezporuchový provoz je nezbytně  nutné,  aby byl 

veškerý personál obeznámen se základními bezpečnostními předpisy a 
postupy.  

-  Tento návod pro provoz a údržbu obsahuje nejdůležitější pokyny pro 
bezpečný provoz t ransformátoru a měl by být  uložen na stanovišt i 
t ransformátoru.   

-  Veškerý personál pracující na t ransformátoru musí pečlivě  dodržovat  
bezpečnostní předpisy a pokyny uvedené v tomto návodu.  

-  Dále je nutno dodržovat  místní a mezinárodní platné předpisy za účelem 
prevence nehod a ochrany životního prost ředí.   

Všechny bezpečnostní št ítky na t ransformátoru musí být  dobře čitelné.   

Následující pojmy jsou v návodu používány pro upozornění na zvlášť důležité 
bezpečnostní pokyny.  

Nebezpečí!  Upozorňuje na obzvlášť  vážné nebezpečí .  Pokud nejsou 
uvedené bezpečnostní pokyny dodržovány, může v důsledku 
toho dojít k závažnému poranění nebo úmrtí osob.  

Varování! Upozorňuje na potenciálně  nebezpečnou situaci.  Pokud 
nejsou uvedené bezpečnostní pokyny dodržovány, může 
v důsledku toho dojít k  poranění osob nebo poškození 
zařízení.  

Upozornění Upozorňuje na situaci,  která by mohla být nebezpečná. 
Pokud nejsou uvedené bezpečnostní pokyny dodržovány, 
může v důsledku toho dojít k poškození transformátoru nebo 
dalšího zařízení.  
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1.2.2. Povinnosti uživatele transformátoru 

Uživatel je povinen zajist it ,  že veškerý personál pracující na t ransformátoru 
splňuje následující požadavky: 

-  Veškerý personál má zkušenost i s montáží t ransformátoru a jeho provozem 
a má dobré znalost i základních pravidel bezpečnost i a prevence nehod.  

-  Odpovědnost i za montáž,  uvedení do provozu, provoz, údržbu a opravy 
musí být  jasně  definovány.  

-  Veškerý personál musí přečíst  všechny bezpečnostní pokyny uvedené 
v tomto návodu, zcela jim rozumět  a tyto skutečnost i potvrdit  svým 
podpisem.  

-  Pouze částečně  zkušený personál může pracovat  na t ransformátoru pod 
dohledem zkušeného personálu.   

-  Dodržování bezpečnostních předpisů  je kontrolováno v pravidelných 

intervalech.  

1.2.3. Povinnosti personálu 

Před zahájením prací a př i pracích na t ransformátoru je personál povinen 
dodržovat  následující:  

-  Dodržování základních pokynů  týkajících se bezpečnost i a prevence nehod.  

-  Přečíst  bezpečnostní pravidla a varování obsažená v tomto návodu a stvrdit  
to  svým podpisem.  

1.2.4. Nebezpečí spojená s pracemi na transformátoru 
- Transformátor byl vyroben v souladu s posledními technickými poznatky a 

obecnou znalost í bezpečnostních pravidel.  Přesto během používání 
t ransformátoru může vznikat  nebezpečí pro zdraví uživatele i t řet ích osob. 
Dále může dojít  k poškození t ransformátoru nebo dalších zař ízení.  
Transformátor může být  používán pouze ve stanoveném rozsahu a v souladu 
s bezpečnostními předpisy.   

-  Poruchy, které ohrožují bezpečnost ,  musí být  ihned odstraněny.  

1.2.5. Bezpečnostní pravidla pro práci na živých částech 
Práce na živých částech zař ízení mohou být  prováděny pouze tehdy, pokud jsou 
dodržena následující bezpečnostní opat ření: 

-     Odpojení živých část í 
-     Zabezpečení vůči neúmyslnému zapnut í.  
-     Ověření,  že zař ízení již není pod napět ím. 
-     Uzemnění a zkratování zař ízení.  
-     Živé část i v blízkost i zař ízení musí být  zakryty nebo ohrazeny plotem.  
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1.2.6. Dovolený provoz 

Transformátor může být  provozován pouze v souladu s př íslušnými předpisy a 
normami a v rozsahu svých elektrických parametrů .  Jakékoliv provozní 
podmínky překračující tato  pravidla nejsou dovoleny. ABB nenese odpovědnost  
za jakékoliv poškození vzniklé v důsledku nedovoleného způsobu použit í 
t ransformátoru.   

Dovolené použit í také zahrnuje: 

-     pečlivé dodržování všech pokynů  uvedených v tomto návodu  

-     dodržování intervalů  inspekcí a údržby. 

1.3. Důležité poznámky 

1. Před zahájením montáže t ransformátoru nezapomeňte personál seznámit  
s t ímto návodem a veškerou výkresovou dokumentací.  

2.  Veškerá doporučení a př íkazy mají informat ivní charakter a v žádném 
př ípadě  nenahrazují práci kvalifikovaného personálu.   

3.  Pracovníci výrobce by měli provádět  supervizi př i provádění montáže.    

4.  První př ipojení t ransformátoru k sít i by mělo  být  prováděno v souladu se 
schváleným plánem a za účast i stanovených osob. Nezapomeňte,  že by měl 
být  také př ítomen zástupce výrobce (ABB). 

1.4. Provozní podmínky  

Transformátor je konstruován pro venkovní použit í a t rvalý provoz 
v klimat ických podmínkách určených v technické specifikaci a uvedených na 
výkonovém št ítku.   

1.5. Doporučení a normy (základní) 
Transformátor vyroben dle CEI/IEC 
 
CEI/IEC 60076-1  -  Doporučení pro výkonové t ransformátory 

CEI/IEC 60296  -  Izolační oleje pro t ransformátory a spínací př íst roje 

CEI/IEC 60354  -  Zatěžování výkonových t ransformátorů  

CEI/IEC 60214  -  Přepínače odboček pod zat ížením 

CEI/IEC 60044-1  -  Př íst rojové t ransformátory proudu 

CEI/EN  60137  -  Průchodky pro st ř ídavá napět í nad  1000 V 
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2. POPIS TRANSFORMÁTORU 

Základní informace o provedení a př íslušenství t ransformátoru jsou uvedeny 
v rozměrovém výkresu.  

2.1. Jádro 

2.1.1. Konstrukce 

Jádro je vyrobeno z ocelových orientovaných plechů  s keramickou izolací,  
spoje jsou nařezány pod úhlem 45° .  Jádro je vyztuženo svazky skelných vláken. 
Horní a spodní jho jádra je umístěno mezi ocelové svorky a staženo pomocí  
izolovaných ocelových vzpěr nebo svazků  skelných vláken prosycených 
epoxidovou pryskyř icí .   

Ocelové vzpěry/ svorníky jsou umístěny na konci každé svorky jha a spojují 
venkovní sloupky jádra.  Svazky sklených vláken jsou umístěny st ředem mezi 
sloupky jádra  (jeden nebo dva svazky přes a jeden nebo dva svazky pod horní 
jho,  jeden nebo dva svazky přes spodní jho).  Tř i nebo čtyř i páry ocelových 
svorníků  jsou umístěny na spodní svorce jha (v př ípadě  t ř í párů  je každý z nich 
umístěn pod každou osou sloupku jádra; v př ípadě  čtyřech párů  je každý 
umístěn uprost řed mezi osami sloupků).  Počet  svazků  skelných vláken závisí na 
velikost i jádra.   

Každá svorka jádra je vybaveny oky pro zvedání vnit řních část í t ransformátoru 
(jádro,  vinut í,  přepínač  odboček a víko).  Tato oka jsou př ístupná přes otvory 
ve víku nádoby.  

Každá ze dvou spodních svorek jádra (umístěné na izolační vložce) je umístěna 
mezi dva  L – profily (př ivařené ke dnu nádoby t ransformátoru).  Tyto profily 
zamezují kývání nebo posunu jádra během přepravy t ransformátoru.   

Dále jsou na horním jhu umístěny čtyř i t lumiče a pláty př ivařené k víku, aby 
doplnily ochrannou funkci profilu na dně  nádoby t ransformátoru.   
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Obr.1 

Jádro t ransformátoru 
 

2.1.2. Uzemnění jádra 

Vrstvy jádra a svorky jsou elektricky př ipojeny  ke spodním svorkám malých 
průchodek namontovaných na víku. Tímto způsobem jsou výše uvedené část i 
jádra propojeny na stejný potenciál,  aby je bylo možno samostatně  uzemnit .  Po 
kontrole dielektrické izolace všech průchodek horních svorek by mělo  být  
uzemněny přes nejbližší svorku (viz odpovídající pozice na rozměrovém 
výkresu t ransformátoru).  

2.2. Vinutí 

Vinut í t ransformátoru jsou navinuta z měděných vodičů  s papírovou a/ nebo 
lakovanou izolací.   Vinut í jsou uspo řádána koncentricky vzhledem k jádru.   
Vinut í jsou pevně  st lačena pomocí plátů  nebo vzpěr umístěných na svorkách 
jha,  které jim zajišťují dostatečnou mechanickou pevnost .  Chlazení vinut í je 
zajištěno radiálními nebo axiálními kanály.  Propojovací vodiče a vodiče 
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k přepínači odboček a průchodkám jsou vyrobeny z měděných pásků  
izolovaných papírovou izolací nebo kabelů  a jsou pevně  př ipevněny pomocí 
vrstvených dřevěných klínků  a držáků .   

Zapojení jsou zobrazena na schématu upevněném na nádobě  t ransformátoru 
nebo radiátorech a na výkresech př ipojených k tomuto návodu.  

 

 

 
Obr.  2 

Vnitřní části transformátoru s pohledem na namontovaná vinutí s přepínačem odboček  
 
Transformátor je vět šinou vybaven regulací napět í prováděnou buď bez napět í 
pomocí přepojovače nebo pod napět ím pomocí přepínače odboček.  

2.3. Přepínač - přepojovač odboček 

Přepínač  nebo přepojovač  odboček je používán pro změnu převodu napět í 
t ransformátoru.  Transformátor je vybaven buď přepínačem odboček (změna 
převodu napět í se provádí během provozu t ransformátoru)  nebo přepojovačem 
odboček (změna převodu napět í se provádí po odpojení t ransformátoru od sítě  
na obou st ranách – nižšího i vyššího napět í) .  
Přepínač/  přepojovač  je umístěn uvnit ř  nádoby t ransformátoru nebo na stěně  
nádoby.  
Další informace jsou uvedeny v samostatném návodu výrobce pro přepínač/  
přepojovač  odboček. 
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.   

2.4. Průchodky a měřící transformátor proudu 

Transformátor je vybaven kondenzátorovými průchodkami na st raně  vyššího 
napět í a vět šinou olejovými průchodkami na st raně  nižšího napět í.  Průchodky 
vyššího, nižšího napět í a nulová průchodka jsou namontovány na víku, ale dle 
požadavku zákazníka mohou být  VVN průchodky umístěny uvnit ř  nádoby 
v kabelových skř íních př ipevněných k delší stěně  nádoby a/ nebo k víku. 
Kabelové skř íně  jsou propojeny s konzervátorem přes př ídavné Buchholzovo 
relé a uzavírací vent il.  Dále jsou vybaveny plnícím a vypouštěcím vent ily.   

Detaily týkající se průchodek jsou uvedeny v samostatném návodu. 

Transformátor může být  vybaven měř ícím t ransformátorem proudu (CT) 
namontovaným na prodloužené spodní část i kondenzátorové průchodky 
(vět šinou používané na st raně  vyššího napět í)  nebo na vodičích př ipojených 
k olejové průchodce (vět šinou používané na st raně  nižšího napět í) .  Uspo řádání 
a značení průchodek a měř ícího t ransformátoru proudu je zobrazeno na 
schématu zapojení t ransformátoru.   

Měř ící t ransformátory proudu jsou vět šinou požívány pro ochranu a 
monitorování t ransformátoru.   

Další měř ící t ransformátory (pokud jsou dodány) jsou určeny pro napájení 
topných cívek indikátoru teploty vinut í.   

Obr.  3 
Přepínač  odboček během procesu 

montáže 
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POZNÁMKA:   svorky měř ícího t ransformátoru proudu jsou př ipojeny ke 
svorkovnici v ovládací skř íni t ransformátoru.  

2.5. Nádoba 

Nádoba t ransformátoru je svařená z ocelových plátů .  Stěny nádoby jsou 
vyztuženy ocelovými profily.  Nádoba je vybavena speciálními oky pro zvedání 
nádoby pomocí smyček s odpovídající nosnost í.  Nádoba je také vybavena oky 
pro použit í hydraulického zvedáku – viz kapitola 4.3 dále.  Oka jsou zobrazena 
na rozměrovém výkresu t ransformátoru.  

NEBEZPEČÍ!   Nikdy se nepokoušejte zvedat  t ransformátor,  pokud je zvedák 
umístěn jinde než na zvedacích ocích.  

Na stěnách nádoby se nachází škrt ící vent ily pro namontování př írub radiátorů .  
Přestože nejsou vent ily dostatečně  těsné ve své uzavřené poloze,  umožňují 
montáž radiátorů ,  aniž by došlo k úniku oleje z nádoby.  

Nádoba je konstruována tak,  že jsou do ní uloženy akt ivní část i t ransformátoru 
a přepínače odboček (pokud je přepínač  namontován uvnit ř  t ransformátoru).  

Někdy se přepínač  umisťuje na stěnu nádoby t ransformátoru.   

Následující př íslušenství je možno najít  pod konzervátorem kromě  přepínače 
(standardní provedení): 

-     vysoušeč  vzduchu pro vzduch uvnit ř  konzervátoru nad hladinou oleje,   
-  o tvor pro inspekci přepínače,   

-     ovládací skř íň chlazení,  

-     ruční/ motorový pohon pro přepínače odboček, 

-     indikátor teploty vinut í,  

-     indikátor teploty oleje,  
-     vypouštěcí vent il pro vypouštění sedimentu oleje,  

POZNÁMKA: detailní informace je možno najít  na rozměrovém výkresu 
t ransformátoru.  

Uzemňovací svorky jsou umístěny v blízkost i rohů  nádoby a označeny 
symbolem uzemnění.   

Uzemňovací svorky jsou zobrazeny na rozměrovém výkresu. 

Nádoba je schopna vydržet  zkoušky podt lakem a přet lakem. Hodnoty podt laku 
a přet laku jsou uvedeny v technické specifikaci.    

POZNÁMKA:  bezpečnostní t lakový vent il a konzervátor nejsou schopny 
vydržet  výše uvedené hodnoty.  Mezní hodnota t laku bezpečnostního 
t lakového vent ilu je uvedena na jeho výkonovém št ítku a zároveň 
v popisu př ipojeném k tomuto návodu.  
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Obr.4 

Nádoba t ransformátoru 

Dno nádoby je usazeno na kolečkách nebo lyžinách. Kolečka jsou určena pro 
posun t ransformátoru ve dvou směrech – př íčném i podélném vzhledem k ose 
t ransformátoru.   

Vnit řní povrch nádoby je nat řen barvou odolnou vůči o leji.  Vnější povrch 
nádoby je nat řen s ohledem na klimat ické podmínky a okolní prost ředí.   

2.6. Víko 

Víko nádoby je vyrobeno z ocelového plátu.  Víko je vybaveno př írubami pro 
upevnění průchodek vyššího a nižšího napět í  a nulové průchodky.  

Víko je dále vybaveno dále vybaveno kapsami pro zasunut í čidel (1” závit )  a 
otvory umožňujícími př ístup ke zvedacím okům akt ivních část í t ransformátoru 
(např .  k jádru a vinut ím)a umožňující inspekci horních část í t ransformátoru.   

Vět rací otvory jsou umístěny v blízkost i každého rohu víka a na každé 
zaslepovací př írubě ,  která uzavírá otvor umožňující př ístup ke zvedacím 
okům akt ivních část í.  

Otvory pro plnění a filt raci oleje vybavené vent ily jsou namontovány v ohnut í 
t rubky v blízkost i konzervátoru oleje.   

 

Další podrobnost i jsou uvedeny v rozměrovém výkresu t ransformátoru.  



  
                 Návod pro výkonové transformátory 
0 8 - 0 1 2 5 / A b                                                                                                                                                0 0 - 0 5 - 1 8  

ABB 14 

2.7. Konzervátor 

Transformátor je vybaven konzervátorem, který umožňuje expanzi 
t ransformátorového oleje.   

Konzervátor v t ransformátoru s přepínačem odboček se skládá ze dvou 
samostatných komor: jedné komory pro expanzi oleje v nádobě  t ransformátoru 
a jedné komory pro expanzi oleje v přepínači odboček. Každá komora je 
vybavena následovně:  
-  magnet ickým indikátorem hladiny oleje,  

-  vysoušečem se silikagelem, 

- plnícím/ vypouštěcím vent ilem, 

- vent ilem pro vypouštění sedimentu,  

-  inspekčním otvorem. 

Dále je konzervátor vybaven oky pro zvedání.  

Konzervátor je umístěn na konstrukci upevněné na víku t ransformátoru a/ nebo 
na nádobě .   

Hlavní komora t ransformátoru je př ipojena k nádobě  t rubkou přes Buchholzovo 
relé a dva uzavírací vent ily na obou st ranách relé.   

Př ídavná komora je př ipojena k hlavě  přepínače t rubkou přes relé indikující 
průtok oleje.   

Nezapomeňte,  že během provozu je nutno ponechat  otevřené uzavírací vent ily,  
aby byl umožněn volný průtok a expanze oleje,  a byla tak zajištěna správná 
funkce ochranného relé přepínače.   

Vysoušeč  chrání olej prot i vniku vlhkost i,  která je absorbována silikagelem.  
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Obr. 5 

Konzervátor na t ransformátoru  
Silikagel mění barvu z oranžové na bezbarvou,  pokud absorboval kolem 6 % 
hmotnosti vody.  Může být regenerován př i teplotách 130 – 150 ºC. Takováto 
regenerace je provázena změnou barvy od bezbarvé po oranžovou a  silikagel je poté 
opět  plně funkční.   

Konzervátor  t ransformátoru vybaveného pouze přepojovačem bez zátěže se 
skládá z jedné komory př ipojené k nádobě  t ransformátoru t rubkami přes 
Buchholzovo relé a uzavírací vent ily.   

2.8. Chlazení 

Ve Vašem transformátoru může být  nainstalován jeden z dále uvedených typů  
chlazení (viz technická specifikace,  rozměrový výkres nebo výkonový št ítek): 
ONAN (př irozený průtok oleje přes radiátory),  
ONAF (př irozený průtok oleje přes radiátory a umělé proudění vzduchu 
vytvo řené vent ilátory),   
OFAF (umělé proudění přes radiátory a umělé proudění vzduchu vytvo řené 
vent ilátory).  

2.8.1. Chladící systémy ONAN a/ nebo ONAF  
U chladících systémů  ONAN a/ nebo ONAF jsou radiátory upevněny k nádobě  
přes samostatné uzavírací vent ily s ručně  ovládaným uzavíráním.  
Na každém vent ilu je výstupek, který signalizuje,  zda je vent il o tevřen nebo 
uzavřen. Pokud je výstupek paralelně  k ose t rubky radiátoru,  znamená to ,  že je 
vent il o tevřen. 
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Obr.  6a 

Vent il je otevřen 

 

Obr.  6b 
Ventil je uzavřen 

POZNÁMKA:  nezapomeňte,  že během provozu musí být  všechny vent ily 
radiátorů  naho ře i dole otevřeny.  
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Ventilátory se používají pro zintenzivnění chlazení.  Účinnost  chlazení může být  
ovládána v jednom nebo dvou krocích buď automat icky pomocí indikátorů  
teploty oleje a  vinut í a/ nebo vinut í vyššího napět í,  nebo ručně .  Každý 
vent ilátor je upevněn na spodním sběrači dvou sousedních radiátorů .  

2.8.2. Chladící systém OFAF  
Chladící systém OFAF používá olejovo - vzduchové chladiče.  Ty jsou př ipojeny 
k nádobě  přes vent ily.  Počet  chladičů  je vypočten s rezervou jednoho chladiče.   
Každý chladič  je vybaven olejovým čerpadlem, vent ilátory a indikátorem 
průtoku oleje.  Motory čerpadel a vent ilátorů  jsou chráněny vůči zkratu a 
nadproudu.  
Chladiče je možno ovládat  ručně  nebo automat icky (pomocí indikátorů  teploty 
vinut í/ o leje).  

Další pokyny pro provoz a údržbu chladičů  jsou uvedeny v návodu výrobce.  

2.9. Ovládací skříň transformátoru 

Ovládací skř íň t ransformátoru je upevněna na nádobě  t ransformátoru.  Obsahuje 
prvky určené pro:  

-  ovládání chladících vent ilátorů/  čerpadel (pokud je t ransformátor vybaven 
systémem chlazení ONAF/OFAF), výstrahy a ochran. 

Všechny elektrické obvody zapojené do ovládací skř íně  jsou zobrazeny na 
schématu ovládací skř íně  t ransformátoru,  který je př ipojen k tomuto návodu.  

Detaily se uvedeny v tomto schématu. 

POZNÁMKA:  pokud je t ransformátor vybaven chlazením ONAN, je místo 
ovládací skř íně  instalována pouze svorkovnice.   
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2.10. Měřící a ochranné vybavení  

Transformátor je vybaven výstražným a ochranným zař ízením, jehož úkolem je 
upozornit  s předst ihem na možné problémy provozu nebo odpojit  t ransformátor 
v př ípadě  nebezpečí.   

2.10.1. Buchholzovo relé 

Buchholzovo relé je základním ochranným prvkem transformátoru.  Chrání 
t ransformátor před vnit řními poruchami.  Buchholzovo relé je umístěno na 
t rubce propojující nádobu t ransformátoru s konzervátorem. Je dvoustupňové, 
první stupeň (VÝSTRAHA) se akt ivuje  př i vývoji plynů  v oleji a druhý stupeň 
(VYPNUTÍ)  se akt ivuje př i prudkém proudění oleje (překračující mezní 
nastavenou hodnotu 1 m/s).  
Podrobnost i jsou uvedeny v př íslušném návodu výrobce. 
 

2.10.2. Bezpečnostní přetlakový ventil 

Tento vent il chrání t ransformátor vůči explozi v př ípadě  rychlého a prudkého 
nárůstu vnit řního t laku (např .  v důsledku prudkého vývoje plynů  způsobeného 
poruchou t ransformátoru),  umožňuje v tomto př ípadě  rychlé vypuštění velkého 
množství oleje z nádoby a udržení hodnoty vnit řního t laku na bezpečné úrovni.  

Obr.  7 
Ovládací skř íň t ransformátoru 
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Tento vent il je vybaven kontakty pro odpojení t ransformátoru.   
Podrobnost i jsou uvedeny v př íslušném návodu výrobce. 

2.10.3. Vysoušeč  

Vysoušeč  chrání olej vůči vniknut í vlhkost i do konzervátoru  a t ím se 
podstatně  zpomalí stárnut í oleje.  Transformátor je vybaven jedním vysoušečem 
(o kapacitě  8l)  – pro odvlhčení vzduchu nad hladinou oleje uvnit ř  hlavní 
komory konzervátoru a jeden vysoušeč  je určen pro komoru přepínače 
(kapacita 1.5 l)  – za účelem absorpce vlhkost i ze vzduchu nad hladinou oleje 
uvnit ř  př ídavné komory konzervátoru (pokud je t ransformátor vybaven 
přepínačem).  

Podrobnost i týkající se provozu a údržby vysoušeče jsou uvedeny v př íslušném 
návodu výrobce. 

2.10.4. Magnetický indikátor hladiny oleje 

Magnet ický indikátor hladiny oleje indikuje výšku hladiny oleje 
v konzervátoru.  Indikátor akt ivuje výstrahu, pokud je hladina oleje pod 
hodnotu 100 mm ode dna konzervátoru a/ nebo nad 100mm od horní část i 
konzervátoru.   

Podrobnost i týkající se provozu a údržby indikátoru jsou uvedeny v př íslušném 
návodu výrobce. 

2.10.5. Indikátory teploty 

Indikátory teploty se používají pro akt ivování výstrahy v př ípadě  překročení 
dovolených hodnot  teploty a pro ř ízení provozu t ransformátoru.  Teplotní čidlo 
se umisťuje do pouzder se závitem 1” na víko v nejteplejším místě  
t ransformátoru.   

POZNÁMKA:  prosím, nezapomeňte naplnit  pouzdro teploměru olejem do 3/4 
jeho hloubky, abyste zajist ili dobrý kontakt  teploměru s olejem. 

Použit í kapiláry mezi čidlem a indikátorem umožňuje odečet  hodnoty teploty ze 
vzdálenějšího místa.   

Kontakty indikátorů  teploty v t ransformátoru s chlazením ONAN jsou 
používány pro ochranu a pro t ransformátory s chlazením ONAF nebo OFAF pro 
ovládání vent ilátorů  a čerpadel.  Nastavené hodnoty oleje jsou specifikované 
v grafu v ovládací skř íni.   

Vět šinou, pokud nejsou nastaveny jinak, hodnoty teploty kontaktů  indikátoru 
by neměly překročit :   

-  zapnut í první skupiny vent ilátorů                              +  75  °C 
- zapnut í druhé skupiny vent ilátorů                           +  85  °C 
- signál výstrahy indikující překročení dovolené teploty +100  °C 
- signál pro vypnut í t ransformátoru                                     +110  °C 
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Podrobnost i jsou uvedeny v př íslušném návodu výrobce. 

Některé t ransformátory jsou vybaveny tepelným relé pro vinut í vyššího a/ nebo 
nižšího napět í.   

Dva nebo čtyř i nastavitelné kontakty teploměru vysílají informace o nárůstu 
teploty vinut í vyššího napět í až po nastavenou hodnotu a umožňují akt ivaci 
výstrahy nebo odpojení t ransformátoru.   

Dva nebo čtyř i kontakty jsou vět šinou určeny pro ovládání chlazení 
t ransformátoru.   

Detailní popis činnost i tepelného relé je popsán v př íslušném návodu.  

2.11. Ventily a odvzdušňovací ventily 

Transformátor je vybaven následujícími vent ily: 
-  vent ily pro plnění a vypouštění t ransformátoru o průměru 80mm, 
- uzavírací vent ily o  průměru 80mm umístěné na t rubce spojující nádobu a 

konzervátor (na obou st ranách Buchholzova relé),  
-  škrt ící vent ily radiátorů  o  průměru 80mm, 
- plnící/ vypouštěcí vent il  konzervátoru o průměru 50mm. 

Všechny tyto vent ily musí během provozu t ransformátoru zůstat  otevřeny 
vyjma vypouštěcích vent ilů .   
Otvor pro plnění oleje na víku nádoby je uzavřen vent ilem o průměru 80mm. 
Tento vent il se také používá pro př ipojení filt račního a vysoušecího zař ízení.   

Jiný vent il pro filt raci oleje (průměr 80mm) je umístěn diagonálně  na dně  
nádoby. Na stejné stěně  nádoby jsou vent ily pro odběr vzorků  o leje (horní a 
spodní).  

Konzervátor a nádoba jsou vybaveny vent ilem pro vypouštění sedimentu oleje.   

Odvzdušňovací vent ily jsou umístěny v blízkost i každého rohu víka na čtyřech 
tvorech, které jsou používány př i zvedání nenapuštěného t ransformátoru.   

Všechny průchodky, hlava přepínače odboček, Buchholzovo relé a 
bezpečnostní t lakový vent il jsou také vybaveny odvzdušňovacími vent ily.   

Všechny vent ily jsou kuličkového typu mimo vent ilů  radiátorů .   

Všechny tyto vent ily jsou zobrazeny na rozměrovém výkrese t ransformátoru a 
na št ítku schématu t rubek a vent ilů ,  který je umístěn spolu s výkonovým 
št ítkem a schématem zapojení.   

2.12. Olej 

Transformátorový olej bez inhibitorů  splňuje požadavky normy IEC 296/1982 
(viz tabulka).  Míchání s jinými neinhibovanými oleji může být  provedeno pouze 
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na základě  zkoušky chemické kompat ibility.   

 

 

Specifikace neinhibovaného minerálního izolačního oleje  

Dovolená vel ikost  naměřených  
hodnot  

       

Vlastnost  

Zkušebn í  
metoda 

(kapi toly 
normy 

IEC296:1982)  T ř ída  I  T ř ída  II  T ř ída  III  

Kinemat ická viskozi ta  40  °C    

     mm /s                  -15 

                                -30 

                                -40 

Bod vzplanut í .  °C  

Bod tuhnut í     °C             

7.3 

 

 

 

7 .4 

7.5  

≤16.5 

≤  800 

 

 

≥  140 

≤  -30  

≤11,0 

 

≤  1800 

 

≥  130 

≤  -45  

≤3,5 

 

 

≤  150 

≥  95 b)  

≤  -60  

Vzhled 

 

Hustota ,  kg/dm 3  př i  25  °C 

Povrchové napět í ,N/m př i  25 °C 

Neutra l izačn í  čí slo,  mgKOH/g 

Korozn í  sí r a  

Obsah  vody,  mg/kg 

Ant ioxidačn í  př íměsi  

Stabi l i ta  vůči  oxidaci :   g)  

Neutra l izačn í  čí slo,  mgKOH/g 

zákal ,  % množství  

Průr azné napět í :  

  př i  dodávce,  kV 

  po ošet řen í  

Č in i tel  rozptylu,  př i  90 °C 

a 40Hz až  60Hz  

7.1 

 

7.2 

7.6 

7.7 

7.8 

7.9 

7.10 

7.11.1 

 

 

7.12 

 

 

 

7 .13  

Č i stý,  bez  sedimen tu a  suspenze 

 

≤  0 .895  c)  

d)  

≤  0 .03 

Nekorodující  

e)  

Nedetekovatelné f)  

 

≤  0 .40 

≤  0 .10 

 

≥  30 

≥  50    h )  

 

≤  0 .005  

a) Odpovídající hodnota viskozity př i 20 °C jsou př ibližně  40mm2 /s pro olej 
t ř ídy I,  25mm2 /s pro olej t ř ídy II a 6mm2 /s pro olej t ř ídy III.  

b) V některých zemích je bod vzplanut í vyšší než 100 °C běžně  vyžadován 
zákonnými nebo bezpečnostními předpisy.  
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c) Maximální hodnota hustoty je určena z hlediska minimalizovat  riziko 
výskytu krystalků  ledu v oleji,  když je olej vystaven velmi nízkým teplotám. 

d) V této  specifikaci nejsou uvedeny požadavky na povrchové napět í.  Přesto 
v některých zemích je běžnou normou určit  minimální hodnotu – v tomto 
př ípadě  by povrchové napět í nemělo  být  menší než 40·10 -3N/m. 

e) Nejsou stanoveny požadavky na obsah vody v oleji př i dodávce, ale ve 
vět šině  př ípadů  se olej před použit ím zkouší.  V některých zemích je běžné 
specifikovat  maximální obsah vody v oleji př i dodávce, v tomto př ípadě  by 
měl být  obsah vody menší než 30 mg/kg př i dodávce v cisterně  a menší než 
40 mg/kg př i dodávce v sudech. 

f)  V inhibovaném oleji by neměl být  obsažen žádný ant ioxidant  (viz poznámka 
v kapitole 2.4).  

g) Stanovení oxidace oleje se omezuje na určení neutralizačního čísla a zákalu,  
ale v některých zemích je obvyklé stanovit  činitel rozptylu.  V tomto př ípadě  
bude velikost  dielektrického činitele rozptylu dohodnuta mezi prodávajícím a 
kupujícím.  

h) Tato hodnota se zjišťuje tehdy, pokud je př i odběru vzorků  o leje po dodávce 
zjištěna hodnota průrazného napět í menší než 30 kV a předpokládá se,  že 
znečištění bude odstraněno po relat ivně  mírném ošet ření.   

POZNÁMKA:   Pokud se vlastnost i Vašeho t ransformátoru odlišují,  je to  
popsáno v další dokumentaci.   

Cert ifikát  oleje je obsažen ve Zkušebním protokolu.   
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3. PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ 

3.1. Způsob a metody přepravy 

Pro přepravu t ransformátoru je možno použít  nákladního železničního vagónu 
nebo vhodného kamiónu. Transformátor musí být  zajištěn vůči posunu během 
přepravy a př ípadnému poškození.   

Metody zajištění t ransformátoru jsou uvedeny na přepravním výkresu 
př iloženém k tomuto návodu. Před zahájením přepravy zkontrolujte přepravní 
cestu a umístěte t ransformátor na dopravní prost ředek tak,  aby nemusel být  na 
stanovišt i otáčen.  

POZNÁMKA:  všechna př íslušná bezpečnostní opat ření musí být  během 

přepravy dodržována 

 
 

 
Obr.  8 

Transformátor na železničním vagónu 

3.2. Příprava přepravy 

Pečlivě  očistěte podlahu železničního vagónu od zbytků  o leje,  maziv a 
odstraňte př ípadné nevhodně  př ivařené př ípravky. Umístěte dřevěný rám a dále 
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kolmo k ose vozu t ř i prkna o t loušťce  př ibl.  30 mm vzdálené od sebe stejně ,  
jako jsou vzdáleny hlavní vert ikální výztuhy t ransformátoru.   

Transformátor by měl být  očištěn a v př ípadě  pot řeby by měl být  opraven jeho 
nátěr.  Je nutno zabránit  úniku oleje v důsledku špatného uzavření otvorů  
určených pro montáž př íslušenství t ransformátoru.  Transformátor je 
přepravován s následujícím př íslušenstvím v demontovaném stavu:  
1.  průchodky na st raně  vyššího napět í a/ nebo kabelové skř íňky (pokud jsou) a 

průchodky na st raně  nižšího napět í (pokud by měly být  demontovány),  
2.  ruční/ motorový pohon přepínače odboček spolu s propojením, táhly a 

převodovkou, 
3.  konzervátor včetně  podpěrné konstrukce a př ipojení t rubek pro plnění oleje,    
4.  chladící systém (např .  radiátory a vent ilátory,  pokud by měly být  

demontovány nebo chladiče,  pokud je jimi t ransformátor vybaven),  
5.  ovládací skř íně  chlazení a př íst rojů ,   
6.  podvozek. 
 
Před přepravou t ransformátoru je nutno provést  následující  př ípravu: 
-  průchodky je nutno chránit  před poškozením (pokud nejsou demontovány),  
-  t rubka pro př ipojení přepínače ke konzervátoru je nahrazena t rubkou pro 

př ipojení k víku t ransformátoru  (dočasné použit í pouze během přepravy 
t ransformátoru),  

-  všechny otvory,  které zůstanou po demontáži výše uvedeného př íslušenství,  
musí zůstat  uzavřeny. 

Takto př ipravený t ransformátor může být  přepravován s olejem nebo bez oleje 
v závislost i na okolnostech přepravy a zat ížení dopravního prost ředku.  
V prvním př ípadě  by měly být  hladina oleje snížena pod víko. Je dovoleno 
udržovat  nad sníženou hladinou polštář  suchého vzduchu, pokud je 
předpokládána přeprava na kratší vzdálenost .  Tento polštář  by měl být  izolován 
od venkovního prost ředí,  pokud jsou očekávány malé změny teploty,  jinak je 
nutno propojit  jej s venkovním prost ředím pomocí vysoušeče se silikagelem.  

V př ípadě  delší přepravy se doporučuje naplnit  prostor mezi sníženou hladinou 
a víkem dusíkem.  

Ve druhém př ípadě  (pokud ke t ransformátor přepravován bez oleje),  je olej 
z t ransformátoru zcela vypuštěn a t ransformátor naplněn dusíkem.  

Pokud je plnění plynem dokončeno, nádoba se př ipojí k jedené nebo více 
t lakovým lahvím vybaveným redukčními vent ily,  které budou udržovat  
konstantní přet lak př ibližně  100 hPa uvnit ř  nádoby t ransformátoru.  
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      Obr.  9 
Transformátor s plynovou lahví zajištěnou na víku  

 

Př íslušenství demontované z t ransformátoru se přepravuje následovně:   
-  t ransformátorové průchodky jsou přepravovány v dřevěných bednách a 

chráněny vůči poškození porcelánu. Bedny musí být  chráněny vůči nárazům 
během přepravy a skladování,  

-  konzervátor je přepravován částečně  naplněn olejem a umístěn v dřevěné 
laťové bedně .  V této  bedně  jsou také umístěny: t rubky konzervátoru 
s př íslušenstvím a př íslušenství podpěrné konstrukce,   

-  radiátory jsou také částečně  naplněny olejem a umístěny v laťových bednách 
(pokud je t ransformátor vybaven chladiči,  jsou přepravovány v dřevěných 
bednách),   

-  ruční/ motorový pohon přepínače,  ovládací skř íň t ransformátoru,  měř ící a 
ochranné př íslušenství je přepravováno v dřevěných bednách.  

Všechny dřevěné bedny jsou chráněny vůči vlhkost i a nesmí být  vystavovány 
nárazům nebo pádům.  

POZNÁMKA:  detailní seznam demontovaných část í je uveden na dodacím 
listu.  
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3.3. Zvedání a nakládka transformátoru  

Kompletně  smontovaný t ransformátor může být  zvedán pomocí čtyř  
hydraulických zvedáků  nebo pomocí jeřábu.  
Vázací lana by měla mít  odpovídající nosnost  a měla by být  ukončena 
smyčkami, které je možno dát  na kruhy. Úhel vytvo řený lanem u háku nesmí 
překročit  úhel 60°; použijte vyvážení (vyrovnávací tyč),  pokud je vět ší.  
Umístěte t ransformátor na dřevěná prkna umístěná na dně  železničního vagónu 
nebo kamiónu. Těžiště  t ransformátoru a přepravního prost ředku (obzvlášť ve 
vert ikální př íčné rovině) by měla být  v jedné linii.  Zajistěte t ransformátor prot i 
posunut í a možnému poškození dle kapitoly 3.1. 
V kapitole 3.4 je popsáno nakládání t ransformátoru pomocí hydraulických 
zvedáků .  

Pro zvedání akt ivních část í t ransformátoru je nutno použít  jeřáb. Zvedací lano 
s odpovídající  nosnost í a zakončené smyčkami by mělo  být  umístěno 
následovně:  

-  na zvedacích ocích jádra (kolem tyčí př ivařených k hlavní desce horní 
svorky jha) 

nebo 
- kolem tyčí vložených do zvedacích ok jádra (tyto tyče by měly být  zajištěny 

vůči vyklouznut í z oka).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oka pro zvedání jádra jsou př ístupná přes otvory ve víku nádoby, jak je 
popsáno v kapitole 2.1.  

POZNÁMKA:  přestože je možné zvedat  akt ivní část i kompletně  smontovaného 
t ransformátoru,  doporučuje se,  provádět  zvedání bez průchodek.  

1. Transformátor musí být zavěšen 
pouze na místech vyznačených v 
rozměrovém výkresu.  

2. Lano nesmí vytvářet menší úhel než 
60 stupňů vůči horizontále. Tedy 
rozměr „L” musí být roven nebo 
větší než rozměr „M”.  

 

Obr. 10 
Délka lana pro zavěšení 

t ransformátoru 
 M 

α 
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3.4. Vykládka 

Po dodání t ransformátoru a jeho př íslušenství na místo zkontrolujte všechny 
detaily s dokumentací.  Pokud je jakákoliv část  poškozená nebo zt racená, 
oznamte tuto skutečnost  odpovědným osobám a př ipravte si písemný protokol 
pro pozdější řešení reklamace.  

Zkontrolujte kompletnost  dodávky v porovnání s balícím listem.  

Pokud používáte k vykládce jeřáb, postupujte dle informací v kapitole 3.3.  
K vykládce je možno použít  také hydraulické zvedáky.  

Př i vykládce si nejprve př ipravte podstavec,  který má stejnou výšku jako 
podlaha vagónu nebo kamiónu. Vlečení t ransformátoru na kluzných ocelových 
deskách by mělo  být  svěřeno specializované firmě .  Použit í zvedáků  je popsáno 
výše.   

3.5. Zkouška těsnosti 

Na transformátorech naplněných olejem by měly zkontrolovány stopy oleje,  
které by mohly signalizovat  netěsnost i.   

V př ípadě  t ransformátoru naplněného suchým plynem zkontrolujte t lak 
v nádobě  t ransformátoru a v láhvi s plynem. Pokud nádoba i láhev vykazují 
pozit ivní hodnotu t laku, izolace t ransformátoru je suchá a montáž může být  
zahájena.  Pokud ne,  plyn musí být  vysušen a t ransformátor naplněn olejem. 

Ve zvláštních př ípadech může být  t ransformátor zaslán se sníženou hladinou 
oleje a plynovým polštářem o lehkém přet laku nad hladinou oleje.  Zkontrolujte,  
zda byl tento pozit ivní t lak udržen.  

Pokud t ransformátor nevykazuje žádný t lak,  mohlo dojít  ke vniknut í vlhkost i 
do nádoby. Proto je nezbytné provést  další kontroly za účelem stanovení 
obsahu vlhkost i v izolaci.   

3.6. Vypouštění plynu z nádoby transformátoru 

Z transformátoru přepravovaného bez oleje musí být  před zahájením montáže 
vypuštěn plyn.  

Vypouštění plynu musí být  prováděno zkušeným a proškoleným personálem. 
Průtok plynu by měl být  během vypouštění měřen. Plnění olejem může začít  u 
t ransformátoru s provozním napět ím 37 - 132 kV, pokud: 

a) získané množství plynu je za posledních 24 hodin o 0 až 25 l.menší než 
vypočtené množství plynu za posledních  24 hodin  

a dále pokud: 

-  množství plynu unikajícího z t ransformátoru během posledních 24 hodin je 
menší než 150 l.  
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Pro t ransformátor s provozním napět ím 170 - 220 kV se bere průměr za dobu 
12 hodin.  
Odpovídající mezní hodnoty pro tok plynu jsou: a) 12.5 lit rů  a  b) 75 lit rů .  

3.7. Skladování a údržba transformátoru mimo provoz  

Běžně  není možno ponechat  t ransformátor v nesmontovaném stavu déle než 1 
měsíc.  Pro takovéto dočasné skladování plat í následující pravidla: 

a) dřevěné a laťové bedny s demontovaným př íslušenstvím vyjma průchodek 
měř ícího a ochranného vybavení by měly být  skladovány pod st řechou. 
Měř ící a ochranné vybavení by mělo  být  skladováno v uzavřených 
prostorách, 

b) t ransformátor musí být  naplněn olejem a vzduchový polštář  musí mít  
kontakt  s vnějším prost ředím přes vysoušeč  (olej musí zakrývat  izolaci 
vinut í) ,  

c) na t ransformátoru je nutno zkontrolovat  vizuálně  př ípadné netěsnost i oleje a 
stav silikagelu ve vysoušeči je nutno kontrolovat  každý týden. Pokud 
objevíte netěsnost i,  opravte je,  vyměňte silikagel,  pokud změní barvu 
z oranžové na bezbarvou. Pokud je nutno skladovat  t ransformátor dále,  
namontujte konzervátor a naplňte jej olejem, jak je popsáno v pokynech pro 
montáž.  

d) Izolační olej by měl být  skladován do doby plnění t ransformátoru v souladu 
s běžnými předpisy tak,  aby nedošlo k absorpci vlhkost i do oleje.  Následně  
by pak muselo být  provedeno vysoušení oleje.   

POZNÁMKA:  t ransformátor neskladujte nikdy bez oleje.  Pokud je 
t ransformátor skladován se suchým dusíkem, musí být  t lak dusíku 
udržován na přet laku 100 hPa a dob a skladování nesmí překročit  
jeden měsíc.   

Záložní t ransformátor by měl být  zajištěn a udržován následovně:  
a) kompletně  smontovaný t ransformátor,  který je mimo provoz, by měl být  

udržován stejným způsobem, jako by byl v provozu,  
b) zkontrolujte silikagel ve vysoušeči každé t ř i měsíce (častěji během vlhkého 

počasí),  
c) zkontrolujte hladinu oleje a v př ípadě  pot řeby ji doplňte každého půl roku, 
d) proveďte pečlivě  vizuální kontrolu t ransformátoru a jeho př íslušenství 

nejméně  jednou až dvakrát  ročně ,   
e) měř te pravidelně  izolační odpor a kontrolujte vlastnost i oleje (stejně  jako u 

t ransformátoru v provozu),  
f)  t ransformátor mimo provoz by měl být  účinně  chráněn vůči korozi a před 

př ístupem nepovolaných osob.  
 

POZNÁMKA:  výsledky každé inspekce by měly být  zaznamenány. 
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3.8. Údržba kovových částí 

Doporučuje se namazat  všechny kovové část i ant ikorozním mazivem. Mazivo 
se aplikuje obzvlášť na svorníky, šrouby a mat ice,  tedy část i,  které nejsou 
opat řeny nátěrem (pokud nejsou vyrobeny z nerezové oceli nebo jiného 
nekorozívního materiálu).  

3.9. Údržba nátěru 

Nejméně  jednou za půl roku zkontrolujte stav vrchního nátěru a v př ípadě  
pot řeby jej opravte.   Pozornost  věnujte především ostrým hranám a místům, 
kde se může shromažďovat  voda.  Stupně  poškození vrchního nátěru jsou 
následující:  

Stupeň č .  I  

Vnější nátěr zt rácí svůj původní vzhled; začínají se objevovat  malé vypoukliny 
laku. Pokud je okartáčujeme kovovým kartáčem, vnější nátěr se začne loupat ; 
přesto nejsou patrné známky koroze.  

Stupeň č .  II  

Podobný jako stupeň č .  I ,  ale poškození vrchního nátěru je vět ší.  Jsou patrné 
velké nebo velký počet  malých známek koroze.   

3.10. Renovace vrchního nátěru 

Pro stupeň č .  I  

Sundejte lak pomocí kartáče a místo očistěte rozpouštědlem oleje nebo 
bezolovnatým benzínem. Očištěné místo nat řete dvěmi vrstvami základního 
nátěru.   

Pro stupeň č .  II  

Povrchy, na kterých je nutno obnovit  nátěr,  vyžadují částečné nebo kompletní 
sundání vrchního nátěru a př ípadných nečistot .  Odstranění nátěru je možno 
provést  pomocí drátěného kartáče,  škrabek nebo přednostně  o t ryskáním 
pískem. Nat írané povrchy musí být  vyhlazené a bez jakýchkoliv nečistot .  Stejná 
úprava povrchu se provádí před svařováním. Věnujte pozornost  odstranění 
jakýchkoliv zbytků  svařování.   

Není dovoleno nat írat  sváry,  pokud z nich nebyly odstraněny odlupky a nebyly 
pat ř ičně  vyčištěny.  

POZNÁMKA:  druh nátěru je specifikován v jiném př iloženém dokumentu.  
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4. MONTÁŽ A SPUŠTĚNÍ TRANSFORMÁTORU 

4.1.Úvod 

1. Jak již bylo zmíněno v kapitole 1.2 doporučení uváděná v tomto návodu 
slouží pouze pro informaci a v žádném př ípadě  nemohou nahrazovat  
provádění montáže kvalifikovaným personálem za př ítomnost i dozoru.  

2.  Odchylky jsou povoleny pouze ve výjimečných př ípadech a měly by být  
schváleny pouze ze závažných technických nebo ekonomických důvodů .  
Požadovaná odchylka by měla být  předložena ke schválení výrobci (ABB). 

3.  Montáž provádějte pouze za př íznivých atmosférických podmínek (žádný 
déšť nebo sněhové přeháňky, žádný prach, relat ivně  nízká vlhkost  a vít r  o  
rychlost i menší  než 15 m/s).  

4.  S montáží začněte,  když je t ransformátor umístěn horizontálně  na svém 
základně  nebo se klonem 1°  (Buchholzovo relé naho ře).  

UPOZORNĚNÍ:  opačný sklon t ransformátoru (Buchholzovo relé dole) je 
zakázán.  

4.2. Příprava montáže 

Pro př íjezd kamiónu a vykládku musí být  př ipravena zpevněná plocha (viz 
kapitoly 3.3 a 3.4).   

Montážní plocha by se měla nacházet  co nejblíže stanoviště  t ransformátoru.  
Uložení dřevěných a laťových beden a zař ízení pro úpravu oleje musí být  
provedeno tak,  aby umožňovalo neomezený pohyb autojeřábu, který se používá 
pro montáž těžkých součást í.   

Montážní plocha musí být  vybavena elektrickým napájením, aby bylo možno 
př ipojit  čist ičku oleje,  elektrické nářadí,  osvět lení apod.  

Prot ipožární vybavení včetně  prost ředků  pro zhášení oleje a elektrických 
zař ízení pod napět ím musí být  zajištěno dle místních bezpečnostních předpisů .  
Před zahájením montáže vyznačte plochy pro montáž,  úpravu oleje a skladování 
vybavení.  Nezapomeňte,  že plochy vyhrazené pro úpravu oleje a skladování 
vybavení musí být  vybaveny st ř íškami prot i dešt i.   

4.3. Základní vybavení pro montáž 

  1.  Autojeřáb s dostatečnou nosnost í a zvedací výškou vyhovující hmotnostem 
a výškám stanoveným v rozměrovém výkresu, vhodné vázací prost ředky.  

  2.  Zař ízení na úpravu oleje s kapacitou min. 5000 l/H včetně  nezbytného 
př ipojení.   

  3.  Nádoby s olejem, každá  o  kapacitě  př ibl.  3000 l s uzavíracími vent ily.   
  4.  4 hydraulické zvedáky s min. kapacitou dle zvedací hmotnost i 

specifikované v rozměrovém výkresu, každý s určitou rezervou. 
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  5.  Vakuové čerpadlo s kapacitou 60 m3/h a výsledným vakuem 5 Tr (500Pa),  
kompletní s př ipojovacími t rubkami.  

  6.  Montážní plošiny (2 ks).  
  7.  Elektrické kabely a rozváděč .  
  8.  Př íst roje pro určení průrazného napět í o leje.  
  9.  Megmety (1000 V a 2500 V).  
10.  Nouzový zdroj osvět lení (24 V baterie).  
11.  Bezpečné elektrické svít ilny.  
12.  Elektrické nářadí (vrtačka, bruska apod.).  
13.  Sada mechanického nářadí včetně  klíčů  (3 sady).  
14.  St ř íkací pistole a štětce (5 ks).  
15.  Zhášecí př íst roje CO2 a další prot ipožární prost ředky. 
16. Drátěné kartáče (5 ks),  smirkový papír (2 kgs).  

4.4. Postup při montáži 

Před zahájením montážních prací naplňte t ransformátor upraveným olejem 
(hladina oleje bude pod víkem, ale nad izolací vinut í) .   

Postup př i plnění oleje je popsán v kapitole 4.11.2.  

Nyní je nutno namontovat  nebo provést  následující: 

1.  konzervátor,  př ipojovací t rubky k nádobě  a víku přepínače (pokud je jím 
t ransformátor vybaven),  Buchholzovo relé a relé pro ochranu přepínače 
s odpovídajícími vent ily,  

2.  chladící systém, 
3.  průchodky st rany vyššího napět í spolu včetně  revolverových hlav (pokud 

jsou součást í vybavení) a kabelové skř íně  (pokud je součást í vybavení),  
4.  nulová průchodka  (spolu  hlavou),  
5.  průchodky nižšího napět í,  
6.  ruční/ motorový pohon přepínače (spolu s převodovkou a ovládacími táhly),  
7.  teploměr a čidla tepelného relé (umístěte je do př íslušných pouzder a 

pouzdra naplňte částečně  o lejem, aby byl zajištěn přenos tepla k teploměru,  
viz 2.10.5.),  

8.  Uzemněte nádobu a proveďte propojení vodiči od př íslušenství 
t ransformátoru k ovládací skř íni nebo svorkovnici,   

9.  Naplňte t ransformátor olejem přes plnící vent il,  se všemi uzavíracími vent ily 
radiátorů ,  Buchholzovo relé a odvzdušnění Buchholzova relé v otevřeném 
stavu. S plněním přestaňte,  když olej začne vytékat  z odvzdušňovacích 
otvorů  (viz  4.11.).  

POZNÁMKA:  př i plnění t ransformátoru olejem nezapomeňte postupovat  dle 
návodu vytvo řeného výrobcem přepínače odboček.  

10.Doplňte olej do t ransformátoru přes plnící/ vypouštěcí vent il konzervátoru.  
Plnění zastavte,  když olej dosáhne hladiny více méně  odpovídající okolní 
teplotě .  

11.  Po dokončení montáže proveďte zkoušky a opravte vrchní nátěr dle 
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pot řeby.  
POZNÁMKY:  

1.  před zahájením montáže zkontrolujte stav vnit řních část í konzervátoru,  
radiátorů  a t rubek a propláchněte je čerstvým olejem,  

2.  nezapomeňte zkontrolovat  př ipojení měř ícího t ransformátoru proudu 
(pokud je součást í vybavení) ve svorkovnici a ovládací skř íní před 
naplněním transformátoru olejem.  

NEBEZPEČÍ!:  Nezapomeňte zkratovat  sekundární svorky měř ícího 
t ransformátoru proudu, pokud nejsou použity.  

 

Velikost  Průměr (kG.m) Rozsah   (kG.m) 

M  5 

M  6 

M  8 

M 10 

M 12 

M 16 

M 20 

M 22 

M 24 

M 30 

M 36 

0.35 

0.60 

1.40 

2.80 

4.80 

12.0 

22.0 

30.0 

39.0 

77.0 

130.0 

0.32 - 0.39 

0.54 - 0.66 

1.30 - 1.50 

2.50 - 3.10 

4.30 - 5.30 

11.0 - 13.0 

20.0 - 25.0 

27.o - 33.0 

35.0 - 43.0 

69.0 - 85.0 

120.0- 140.0 

Standardní utahovací momenty ocelových šroubů  

4.5. Montáž chladícího systému 

Vnit řní povrch radiátorů  musí být  čistý bez jakékoliv rzi nebo nečistot .  
Doporučuje se proto před montáží propláchnout  radiátory t ransformátorovým 
olejem. Radiátory se př ipevňují přes škrt ící vent ily,  které jsou př i přepravě  
uzavřeny.  

Ujistěte se,  že jsou vent ily uzavřeny, když se z nich vytahují uzávěry.  Umístěte 
radiátory k nádobě  s jejich odvzdušňovacími otvory naho ře a vypouštěcími 
vent ily dole.  Př ipevněte radiátory k nádobě .   

Když je radiátor na místě ,  o tevřete jeho škrt ící vent il pomocí otevřeného klíče 
(viz obr.  6,  kap. 2.8.).  

Po otevření škrt ícího vent ilu radiátoru zkontrolujte př ípadné netěsnost i.  
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U každého radiátoru postupujte stejným způsobem. 

Nezapomeňte kontrolovat  hladinu oleje po celou dobu montáže radiátorů:  

neměly ba poklesnout  pod spodní hranu horního jha.  Proto vždy po montáži 
několika radiátorů  doplňte olej otvorem ve víku (do otvoru horního škrt ícího 
vent ilu).  

Pokud jsou průchodky namontovány do osmi hodin,  je nezbytné naplnit  
t ransformátor olejem (viz kapitola  4.7.) 

 

Obr.  11 
Transformátor s namontovanými radiátory 

 
Výše popsaná metoda kontroly hladiny oleje v nádobě  a kontrola těsnost i 
každého radiátoru chrání vinut í vůči vniknut í vlhkost i a snižuje zt ráty oleje.  
Pro zvedání radiátorů  použijte jeřábu a zvedací lano př ipevněte k okům 
radiátoru.  Když jsou všechny radiátory na svém místě ,  zkontrolujte jejich 
těsnost .  Př išroubujte výztuhy radiátorů  a př ipevněte vent ilátory (pokud je  jimi 
t ransformátor vybaven) ke spodnímu sběrači dvou sousedních radiátorů .  
Montáž chladičů  (pokud je  jimi t ransformátor vybaven) je popsána v návodu 
výrobce.  

4.6. Montáž konzervátoru a připojovacích trubek 

Př i montáži konzervátoru se doporučuje následující postup: 
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-   vypusťte z konzervátoru olej a dle pot řeby jej vypláchněte,  
-    umístěte konzervátor na podpěrnou konstrukci,  
-    namontujte magnet ický indikátor hladiny oleje,  
-    namontujte t rubky konzervátoru a ostatní vybavení.  

4.7. Montáž Buchholzova relé 

Př i instalaci Buchholzova relé nezapomeňte sledovat  směr toku oleje (v př ípadě  
poruchy t ransformátoru by měl o lej téct  směrem do konzervátoru,  jak je 
indikováno šipkou).  Relé umožňuje simulování funkce kontrolou výstrahy a 
vypínacích obvodů .  Po montáži ponechte oba uzavírací vent ily uzavřeny až do 
provedení činnost í popsaných v kapitole  4.8.  

Podrobnost i jsou uvedeny v návodu výrobce. 

4.8. Montáž průchodek na straně vyššího i nižšího napětí 

Po dodání průchodky vytáhněte z přepravních obalů ,  zkontrolujte př ípadná 
poškození (zvýšenou pozornost  věnujte porcelánu) a průchodky vyčistěte.  

Pro montáž průchodek na st raně  vyššího napět í (VVN) se doporučuje 
následující:  

-  zkontrolujte hladinu oleje v nádobě  (měla by být  pod víkem ale nad izolací 
vinut í nebo nad horní př írubou hlavy, pokud je součást í t ransformátoru),  

-  demontujte zaslepovací př íruby z otvorů  určených pro montáž průchodek, 
-  nainstalujte VVN průchodku protažením pružného vodiče přes otvor a  

šroubů  na konci vodiče k horní svorce průchodky, 
-  otevřete uzavírací vent ily na obou st ranách Buchholzova relé,   
-  odvzdušněte průchodky. 
 

Pro montáž průchodek na st raně  nižšího napět í (VN) se doporučuje následující:  

-  zkontrolujte hladinu oleje v nádobě  (měla by být  pod víkem ale nad izolací 
vinut í – pokud olej nevyteče z horního vent ilu pro odběr vzorků ,  znamená 
to  správnou výšku hladiny oleje),  

-  demontujte zaslepovací př íruby z otvorů  určených pro montáž průchodek, 
-  upevněte tyče k průchodkám, 
- nainstalujte porcelán průchodek, 
-  př ipevněte průchodky ke svorkám, 
- odvzdušněte průchodky. 
 

Pro montáž nulové průchodky se doporučuje následující:  

-  zkontrolujte hladinu oleje v nádobě  (měla by být  pod víkem ale nad izolací 
vinut í nebo nad horní př írubou hlavy, pokud je součást í t ransformátoru),  

-  demontujte zaslepovací př írubu z otvoru určeného pro montáž nulové 
průchodky, 
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- nainstalujte VVN průchodku protažením pružného vodiče přes otvor a  
šroubů  na konci vodiče k horní svorce průchodky, 

-  naplňte t ransformátor olejem přes vypouštěcí vent il,  
-  odvzdušněte průchodky. 
 

 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obr.  12 a 

Zvedání průchodky VVN 
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Obr.  12 b 

Zvedání průchodky VN 

4.9. Montáž indikátorů teploty 

Čidla indikátorů  teploty se montují do pouzder umístěných ve víku nádoby a 
jsou částečně  naplněna olejem, př ičemž vlastní indikátor je namontován na 
konstrukci místěné v blízkost i t ransformátoru.   

Podrobnost i jsou uvedeny v návodu výrobce. 

POZNÁMKA:  prosím, nezapomeňte naplnit  pouzdra teploměrů  do  ¾  jejich 
výšky olejem, abyste zajist ili dobrý kontakt  čidla s olejem. 

4.10. Montáž ručního/ motorového pohonu přepínače 

odboček  

Pokyny pro montáž převodovky, hř ídelí a ručního / motorového pohonu jsou 
uvedeny v př íslušném návodu výrobce, který je k tomuto  návodu pro 
t ransformátor př iložen.  

Nezapomeňte,  že poloha indikátoru na hlavě  přepínače (tedy na víku 
t ransformátoru) a na ručním/ motorovém pohonu musí být  ident ická.  To stejné 
plat í pro vůle spojů  v mezních polohách přepínače.   

POZNÁMKA:  zkontrolujte a doplňte olej v přepínači (pokud je součást í 
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t ransformátoru) dle pokynů  v návodu výrobce.  

4.11. Plnění transformátoru olejem  

4.11.1. Úvod 

Před každým plněním je nutno ověř it  kvalitu oleje.  Vhodné jsou následující 
metody: 

1.   Měření průrazného vybíjecího napět í,  
2.   Karl Fischerova metoda, 
3.   Zaslání vzorku do ABB. 
Jedna z těchto metod by měly být  použita pro stanovení obsahu vlhkost i 
v dodaném izolačním oleji,  před a po úpravě  o leje.    

Zaslání vzorku se doporučuje tehdy, pokud jsou pochybnost i o  celkové kvalitě  
izolačního oleje.   

Pokud je obsah vody v oleji vět ší než 30 ppm a/ nebo průrazné napět í je nižší 
než 45 kV, je nutno provést  vysušení oleje.   

4.11.2. Plnění transformátoru olejem 

Jak pro plnění,  tak pro doplňování oleje používejte pouze vhodně  upravený 
olej.  Plnění nebo doplňování provádějte přes spodní filt rační/ vypouštěcí vent il,  
dokud olej nedosáhne úrovně  víka s odvzdušňovacími vent ily ne víku a 
Buchholzovým relé v otevřeném stavu (také nezapomeňte otevř ít  uzavírací 
vent ily na obou st ranách Buchholzova relé s vakuovým čerpadlem v zavřené 
poloze).   

Tato metoda umožňuje bez obt íží vypuštění vzduchu, který zůstal pod víkem. 
Přerušte plnění t ransformátoru,  jakmile se na víku odvzdušňovacích vent ilů  
objeví olej bez bublinek a odvzdušňovací vent ily uzavřete (škrt ící vent ily 
radiátorů  zůstávají otevřeny).   

POZNÁMKA:  t ransformátor s jmenovitým napět ím nad 110 kV by měl být  
plněn pod vakuem.  

Celkové uspo řádání zapojení vakuového plnění/ úpravy oleje je zobrazeno na 
obr.  13.  

Dále doplňte olej v konzervátoru (na závěr) do úrovně  odpovídající aktuální 
teplotě  o leje přes plnící/ vypouštěcí vent il konzervátoru nebo přes další otvor 
(viz obr.  13c).  

Horizontální poloha ručičky indikátoru by měla odpovídat  hladině  o leje uvnit ř  
konzervátoru pro olej o  teplotě  př ibližně  65°C. 

Ručička nastavená na nejnižší značku stupnice („MIN”) odpovídá hladině  o leje 
př i teplotě  o leje př ibližně  +5°C. 
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Obr. 13a 
Ošet ření oleje po dodávce 

 
 
 
 

 

Obr.  13b 

Plnění t ransformátoru po úpravě  o leje 
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Obr.  13c 
Doplnění t ransformátoru olejem (alternat iva k obr.  13b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  13d 
Úprava oleje v t ransformátoru,  když je ukončeno plnění  

(také regenerace oleje v nutných př ípadech, viz kap. 5.12)  

 

Legenda ke schématům 13a ÷ 13d

- Vakuum  

- Směr toku oleje 

 -   Vent ily otevřeny 

 -   Vent ily zavřeny  

1      -  Transformátor 

2      -  Zař ízení pro úpravu 

oleje 

3      -  Nádrž s olejem 

  4  -   Vakuové čerpadlo 

  5  -   Př ívody s vakuem 

1 

2 

1 
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Poloha ručičky více nebo méně  ve st ředu ciferníku odpovídá hladině  o leje 
odpovídající teplotě  25°C.  

Hladina komory přepínače v konzervátoru (pokud je přepínač  součást í 
t ransformátoru) není sledována, protože v ní dochází jen k velmi malým 
změnám.  

Postup plnění oleje po jednot livých krocích je uveden v následující tabulce:  

 

Krok Činnost  Informace 
v kapitole 

1 

2 

3 
 

 
4 
 

5 
 

6 

7 

 

Kontrola kvality oleje 

Úprava oleje 

Plnění nádoby transformátoru s vhodně upraveným 
olejem před zahájením montáže (hladina oleje zůstává 
asi 80 mm pod víkem) 

Doplnění oleje během montáže chladícího systému a 
průchodek  

Kontrola a plnění oleje v přepínači odboček (pokud je 
součástí transformátoru) 

Závěrečné plnění olejem 

Doplnění konzervátoru na úroveň odpovídající 
aktuální teplotě oleje (hlavní komora a komora 
přepínače). 

4.11.1 

4.11.2 

 

4.4  a  4.11.2 

 
4.5 

 

Pokyny výrobce  

4.11.2. 

 

4.11.2 

 
 
 
Po dokončení doplnění oleje,  musí být  povedena závěrečná úprava oleje (viz 
obr.  13d),  aby došlo k urychlení impregnace papírové izolace,  odstranění 
nečistot  a minimalizování obsahu vody, která může být  na povrchu izolačních 
nebo jiných materiálů  a ve vodě  (viz 4.11.3.).  

Aby se úprava oleje urychlila,  provádějte úpravu př i zvýšené teplotě  (ale ne 
vyšší než 60°C). 

Nejvyšší doporučená kapacita zař ízení pro regeneraci oleje centrifugálního 
typu je 5000 l/h.  Úprava by měla proběhnout  nejméně  3 x (celkové množství 
oleje by mělo  projít  regeneračním zař ízením 3x).  Pokud je kapacita zař ízení pro 
regeneraci menší,  je výsledný čas úpravy oleje delší (úprava by měla 
proběhnout  minimálně  4 x ).  Úprava oleje se ukončí,  když: obsah vody je menší 
než 10 ppm a obsah plynů  je menší než 0.3% objemu oleje pro t ransformátory 
t ř ídy III (dle klasifikace t ransformátorů  IEC),  př ípadně  15 ppm a0.5 % pro 
t ransformátory t ř ídy II,  a pokud jsou filt rační vložky čisté.  Tyto hodnoty je 
nutno ověř it  pozit ivními hodnotami zkoušek oleje.   
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4.11.3. Doba ustálení  

Protože je ve skutečnost i a z ekonomických důvodů  nemožné odstranit  
z izolace veškerý plyn během vysoušení a malé množství zbytkových plynů  
může způsobit  částečné výboje,  je nutné,  aby se zbytkový plyn v izolaci 
rozpust il v izolačním oleji.  Jedná se o  proces závisející na teplotě  o leje 
pronikajícího do izolace.  Graf uvedený níže ukazuje dobu pot řebnou 
k impregnaci nové izolace olejem. Předpoklad, že zbytkový plyn bude 
rozpuštěn v oleji,  je základem pro odplynění oleji.   

Na základě  t loušťky izolace použité v t ransformátoru byly stanoveny 
následující doby ustálení,  od chvíle,  kdy je izolační materiál zalit  o lejem:  

 

Doba ustálení v závislost i na max. provozním napět í 

 
Max. provozní napětí (kV) Doba ustálení  (dny) 

do 60 
61 až 110 

111 až 150 
151  až  220 

3 
5 
8 

10 
 
 
 

Hloubka impregnace papíru v závislost i na čase po vakuování  
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4.12. Odvzdušnění transformátoru 

Když je dokončena montáž,  plnění olejem a regenerace oleje,  odvzdušněte 
t ransformátor na následujících místech: 

-  Buchholzovo relé,  
-  otvory na víku t ransformátoru,  
-  bezpečnostní t lakový vent il,  
-  hlava přepínače odboček, 
-  všechny průchodky, 
-  horní odvzdušňovací vent il radiátoru /chladiče (pokud je to  nutné).  
Opakujte odvzdušňování dvakrát  nebo vícekrát ,  pokud je to  pot řeba, během 
doby ustálení t ransformátoru (48 hodin),  dokud nezmizí všechny bublinky. 

4.13. Kontrola a zkoušky po montáži 

Je nutno provést  následující kontroly a zkoušky: 

-  vizuální kontrola vnějších část í,  
-  ujistěte se,  že vše souhlasí s výkresy výrobce, popisem a odpovídající 

dokumentací,  
-  kontrola funkce přepínače odboček (na všech odbočkách) dle pokynů  

výrobce, 
-  měření převodu napět í t ransformátoru pomocí přesného měř ícího př íst roje,  
-  měření odporu izolace vinut í t ransformátoru pomocí megmetu  min. 2,5 kV 

za účelem ověření: 
a) fyzikálních a chemických vlastnost í a obsahu vody a rozpuštěných 

cizích látek,   
b) dielektrické pevnost i,  dielektrického rozptylového čísla (tan δ) 
c) odporu: 

-  měření odporů  vinut í vyššího i nižšího napět í  (na všech odbočkách),  
-  měření napět í nakrátko (př i sníženém napět í) ,  
-  měření magnet izačního proudu (jedna fáze př i sníženém napět í) ,  
-  měření izolačního odporu pomocných obvodů ,  
-  kontrola funkce ochranného relé a indikátorů  teploty (dle pot řeby jej 

kalibrujte),  
-  kontrola vent ilů  t ransformátoru (dle pot řeby otevř ít  nebo zavř ít ) .  

Porovnejte své výsledky s protokoly výrobce a specifikací t ransformátoru 
Př ípadné odchylky konzultujte s výrobcem. 
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Shrnut í výše uvedených zkoušek: 

Předmět  Co se kontroluje Poznámky 

Izolační olej Dielektrická pevnost  
Rozptylové číslo  
Obsah inhibitorů  
Obsah vlhkost i 
Analýza plynů  
 

 
 
Pokud je možno zjist it  
 
Pokud je provozní 
napět í > 170 kV 

Olejová těsnění Nádoba 
Konzervátor 
Chlazení 
Trubky 
Průchodky 
Těsnění kabelových koncovek 
Kabely spojující komory 
Buchholzovo relé 
Vent ily 

 
 
 
 
 
Pokud jsou 
Pokud jsou 

Hladina oleje Nádoba 
Konzervátor 
Chlazení 
Trubky 
Průchodky 
Těsnění kabelových koncovek 
Kabely spojující komory 
Pouzdra teploměrů  

 
 
 
Pokud jsou 
Pokud jsou 

Vent ily Tank 
Chlazení 
Hlavy 
Průchodky 
Trubky 
Buchholzovo relé 
 
Těsnění kabelových koncovek 
Kabely spojující komory 

Povolte 
odvzdušňovací 
šrouby. 
Uzavřete,  když z nich 
přestane unikat  
vzduch a začne unikat  
olej.   
Pokud jsou 
Pokud jsou 

Vypínací prvky Poloha „Provoz” Viz ”Poloha 
vypínacích prvků“ 

Uzemnění Všechny část i 
Nádoby 
Motory 
Nulové body 
Omezovače přepět í 
Měř ící t ransformátory proudu 
Svorkovnice 
Ovládací skř íň 
Opancéřované kabely 

 
 
Pokud jsou 
Pokud jsou  konstruovány 
Pokud jsou 
Pokud jsou 
Pokud jsou 
Pokud jsou 
Pokud jsou 
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Předmět  Co se kontroluje Poznámky 

Buchholzovo relé Směr toku oleje 
Plovák 
Kontakty 
Zař ízení pro kumulaci plynů  
Funkční zkouška 

 
 
 
Pokud je 

Ručičkový 
teploměr 

Nastavení kontaktů  
Ručička 
Funkční zkouška 

Hodnoty nastavení: 
viz technické 
parametry 

Měř ící 
t ransformátor 
proudu 

Polarita 
Převod 
Zapojení do zkratu 

Pokud je 

 
Indikátor hladiny 
oleje 

Nastavení kontaktů  
Ručička 
Funkční zkouška 

 

Ovládací skř íň Zapojení 
Topení 

Pokud je 
Pokud je 

Vysoušeč  Silikagel,  volné dýchání  

 
Ovládací kabely  

 
Izolační odpor 
      

Pomocí megmetu 
1000 kV 
 
Hodnota nad 1000 kV 

Prot ikorozní 
ochrana 

Nátěr 
Lesklé ocelové část i 

Dotyk 
Namazání 

Čištění Průchodky 
Vybavení 
Př íst roje 
Víko t ransformátoru 
 
Vent ilátory 

 
 
 
Odstraňte cizí 
předměty 
Pokud jsou 

Přepínač  Viz návod Pokud je 
Svorkovnice Zapojení Pokud je 
Chladiče Viz návod Pokud je 

4.14. Oprava vrchního nátěru 

Nátěr t ransformátoru je vystaven poškození během přepravy, skladování a 
montáže.  V př ípadě  jeho poškození postupujte dle pokynů  uvedených 
v kapitolách  3.7 a 3.8.  

Nezapomeňte věnovat  pozornost  všem svorníkům, šroubům a mat icím 
používaným během montáže.  
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4.15. Spuštění transformátoru 

4.15.1. Doporučení pro zapnutí 
Následující doporučení by měla být  dodržována během zapínání t ransformátoru 
za účelem snížení možného rizika:  
1.  Transformátor by měl být  vždy př ipojen k hlavnímu napájení na st raně  

vyššího napět í.  Přepínač  odboček na st raně  vyššího napět í,  pokud je jím 
t ransformátor vybaven, by měl být  nastaven v poloze s maximálním počtem 
vinut í.    

2.  Pokud se zapíná 3-fázový t ransformátor,  musí být  přezkoušena 
synchronizace pólů  výkonového vypínače jako důležitý faktor pro vznik 
spínacích rázů .  Měření by měla ukázat  malé časové zpoždění mezi druhým a 
t řet ím pólem, což znamená malou úroveň přepět í.  Proto je vhodné provést  
přezkoušení synchronizace výkonového vypínače během prvního uvedení do 
provozu u t ransformátorů  na jmenovitá napět í 220 kV. Pokud je to  nutné,  
musí být  správná synchronizace nastavena. 

3.  Omezovače přepět í jsou nejlepší ochranou vůči spínacím rázům všech 
svorek, které nejsou uzemněny. Aby se předešlo přenosu špiček napět í 
kapacitami,  svorky na st raně  nižšího napět í generátorových t ransformátorů  a 
terciární svorky propojovacích t ransformátorů  by měly být  př ipojeny na 
kondenzátory umístěné mezi svorkou a zemí.  Ochrana pomocí kondenzátorů  
není nutná,  pokud kapacita země  př ipojené sběrnice nebo kabelu je př ibližně  
0.05 µF/fázi.  

3.  Před zapnut ím nezat íženého t ransformátoru se ujistěte,  že byla odstraněna 
všechna zapojení do zkratu.  Následující tabulky uvádí doporučení pro 
ochranu před přepět ími pro zapínání nezat ížených t ransformátorů  s ohledem 
na převod napět í.   

 

Převod napětí transformátoru 
VVN/VV nebo VVN/VV/TV 

Instalace 
v obvodu 
na straně 
vyššího 
napětí  

Omezovače 
přepětí na 
všech 
neuzemněných 
svorkách  nad 
30 kV 

Ochranné 
kondenzátory 
na straně 
nižšího napětí 
nebo v terc. 
vinutí   

Kontrola 
synchronizace 
vypínače 
v případě     3-
fázového 
transformátoru 

 110/30                              kV X    

  110/6,3...30                      kV X X   

  110/6.3...30/10                 kV X X   

  110...245/15...27              kV X X X  

  245/110...132/10              kV X X X X 

X – doporučuje se 



ABB                     Návod pro výkonové transformátory  
 

ABB 47 

4.15.2. Příprava 
Zkontrolujte,  že je t ransformátor a jeho okolí bez jakýchkoliv cizích předmětů  
(např .  nářadí,  vodiče,  ploty,  zábrany, dočasná uzemnění a zapojení) a v př ípadě  
pot řeby je odstraňte.   

4.15.3. Detailní postup prvním zapnutí 
Před prvním zapnut ím musí být  provedeno a v př ípadě  pot řeby doplněno:  

1.  Výsledky zkoušek a uvedení do provozu veškerého vybavení a ochranného 
zař ízení.   

2.  Potvrzení souladu výsledků  zkoušek s výsledky po montáži nezávislým 
orgánem nebo dispečinkem (podle místních zvyklost í) .   

3.  Závěrečná kontrola t ransformátoru a jeho př ipojení k systému a inspekce 
veškerého souvisejícího vybavení.   

4.  Zkouška funkce výkonových vypínačů  na st raně  vyššího i nižšího napět í a 
souvisejících ochranných relé (nastaveny na nejnižší hodnoty) s otevřenými 
odpojovači na obou st ranách. 

5.  Měření izolačního odporu t ransformátoru s př ipojovacími kabely a 
sběrnicemi (s odpojenými nulovými body a napěťovými t ransformátory).  

6.  Kontrola funkce chlazení,  ochranného a ovládacího vybavení.  

POZNÁMKA:  výše popsané činnost i se mohou odlišovat  od místních zvyklost í 
a postupů .  Přesto dodržování výše uvedených pokynů  snižuje riziko 
vzniku poruchy př i zapínání t ransformátoru.   

4.15.4. První zapnutí 
Pokud jsou splněny požadavky specifikované v kapitole 4.15.3. ,  může 
dispečink povolit  zapnut í t ransformátoru.  Př i zapínání pozorně  sledujte 
voltmetry a ampérmetry v dozorně  a poslouchejte zvuk t ransformátoru.  Př i 
normálních projevech nechejte t ransformátor bez zat ížení po dobu 24 (dvacet  
čtyř i)  hodin.  

POZNÁMKA: pokud se objeví bublinky v t ransformátorovém oleji (indikují 
př ítomnost  vzduchu) nebo dojde k vypnut í výkonového vypínače (-ů) 
v důsledku nesprávného nastavení relé,  je nutno tyto situace př i 
zapínání t ransformátoru považovat  za abnormální.  

4.15.5. Zatěžování transformátoru 
Před závěrem uvedení t ransformátoru do provozu je nutno ponechat  
t ransformátor bez to  zat ížení po dobu 24 hodin a potom postupně  zatěžovat  po 
dobu 48 hodin na 30 až 100%. 

Během tohoto zkušebního provozu kontrolujte funkce pomocí odečtů  voltmetrů  
a ampérmetrů  a sledováním indikátorů  teploty a ostatních monitorovacích 
př íst rojů .   

Po ukončení zkušebního provozu by měla být  sepsána zpráva. 
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Obr.  14 
Namontovaný t ransformátor v rozvodně  
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5. PROVOZ 

5.1. Úvod 

Dále uvedená doporučení a př íkazy jsou určeny pro personál zajišťující provoz 
a kontrolu t ransformátoru,  částečně  pro personál rozvoden a personál,  který 
provádí údržbu, opravy, měření,  kontroly a zkoušky.  

Jedná se pouze o obecná doporučení,  které se mohou odlišovat  od místních 
zvyklost í a předpisů ,  které jsou závazné.  V př ípadě  jakýchkoliv pochybnost í 
kontaktujte výrobce t ransformátoru (ABB). 

5.2. Zapnutí a provoz transformátoru 

Pouze autorizovaný personál je oprávněn zapínat  a odpojovat  t ransformátor 
v souladu s místními provozními pokyny rozvodny.  

V př ípadě ,  že přerušení provozu t ransformátoru nebylo delší než 6 týdnů  a 
během této přestávky nebyly prováděny práce ovlivňující zhoršení nebo změnu 
technického stavu t ransformátoru,  může být  t ransformátor uveden do provozu 
bez provádění zkoušek.  

V př ípadě ,  že je přestávka delší než 6 týdnů ,  měly by být  provedeny následující 
zkoušky:  

-  měření odporu vinut í,  
-  zkoušky oleje v plném rozsahu, 
-  měření rozptylového čísla (tan δ),  
-  kontrola funkce ochranného, ovládacího a chladícího systému. 

5.3. Běžné činnosti během provozu 

Vizuální kontrola t ransformátoru a jeho vybavení a odečty měř ících př íst rojů  
by měly být  prováděny a zaznamenávány v pravidelných intervalech.  
Vizuální kontrola bez odpojení t ransformátoru by měla být  prováděna 
následovně:   
-  jednou za směnu, pokud je t ransformátor umístěn v rozvodně  s obsluhou, 
-  jednou za měsíc,  pokud je t ransformátor umístěn v rozvodně  bez pravidelné 

obsluhy  
Navíc se doporučuje provést  vizuální kontrolu v následujících př ípadech:  
-  během období s extrémně  vysokými teplotami (nad 35°),  
-  během období s extrémně  nízkými teplotami (pod -20°C), 
-  během období dlouhodobějšího přetěžování,  
-  během období s intenzivními bouřkami, 
-  během období s velkými změnami teplot  od mínus do plus a naopak, 
-  za jiných okolnost í,  které by mohly ovlivnit  chod t ransformátoru.  
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Výsledky vizuální kontroly by měly být  zaznamenány do knihy kontrol 
rozvodny.  

 

5.3.1. Předmět vizuální kontroly 
Obsah vizuální kontroly by měl být  následující: 

-  hluk t ransformátoru.  Pokud je intenzivní a nepravidelný a pokud jsou uvnit ř  
nádoby zaznamenány bublinky a/ nebo syčení,  ihned t ransformátor odpojte.  
Pokud se zvuk od poslední inspekce zintenzívnil,  ale je pravidelný, 
zkontrolujte napájecí napět í (může být  př íliš vysoké) a př ípadné uvolněné 
část i.   

-  průchodky – stopy výbojů ,  znečištění,  škrábance, průrazy a t rsové výboje 
sledované během noční kontroly.   

-  hladina oleje v konzervátoru,  
-  odečty teploty – zkontrolujte,  zda nejsou mezi různými indikátory 

abnormální rozdíly a zda údaje odpovídají aktuálnímu zat ížení,  
-  stav silikagelu a vysoušeče,  
-  stav bezpečnostního t lakového vent ilu,  
-  jiskření průchodek na př ipojovacích místech nebo jiného vybavení,  
-  stopy oleje.  

5.3.2. Monitorování zatěžování transformátoru 
Místní předpisy a IEC normy týkající se zatěžování t ransformátoru musí být  
bezpodmínečně  dodržovány.  

Zatěžování t ransformátoru vyžaduje zvláštní pozornost .  Nezapomeňte,  že 
jmenovité zat ížení t ransformátoru stanovené v technické specifikaci by nemělo  
být  překročeno (závisí na okolní teplotě  a dovoleném oteplení).   

Provozovatel si musí být  vědom toho, že přet ížení t ransformátoru způsobí 
urychlené stárnut í papírové izolace a sníží tak následně  životnost  
t ransformátoru.  Př i rozhodování se o  změně  zat ížení je nutno vzít  v úvahu 
tepelně  – časovou konstantu.   

Za účelem monitorování t ransformátoru se provádějí odečty ampérmetru 
v dozorně  a srovnávají se s jmenovitým proudem pro aktuální polohu přepínače 
odboček.  

5.3.3. Dovolená velikost napájecího napětí 
Prosím, nezapomeňte,  že napájecí napět í nesmí překročit  na jakékoliv odbočce 
1.05 jmenovité hodnoty pro t rvalé zat ížení.   

5.3.4. Monitorování teploty transformátoru 
Monitorování teploty t ransformátoru by mělo  být  prováděno zároveň 
s monitorováním zat ížení a srovnáváno se záznamy s předchozích dní.  

Pokud je teplota t ransformátoru výrazně  vyšší  než běžně  zaznamenaná za 
podobných provozních podmínek nebo překračuje nastavenou hodnotu,  
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zkontrolujte ihned indikátor teploty,  chlazení a prohlédněte t ransformátor.   
Nezapomeňte,  že všechny uzavírací vent ily u systému chlazení  ONAN nebo 
ONAF musí být  za provozu pod zat ížením otevřeny. Teplota uzavřených nebo 
př iškrcených radiátorů  je podstatně  nižší.  

Pokud chladící systém pracuje normálně ,  ale teplota oleje je př íliš vysoká nebo 
narůstá i přes konstantní zat ížení,  musí být  zvýšeno sledování t ransformátoru.  
Pokud je rozdíl mezi očekávanou a skutečnou teplotou vyšší než 10°C nebo 
dochází k abnormálně  rychlému nárůstu teploty,  nebo se objeví i další 
symptomy poruchy – zvýšený hluk, výstrahy, oscilace ampérmetru apod.,  je 
nutno t ransformátor ihned odpojit  a řádně  zkontrolovat .   

5.4. Poruchy transformátoru 

5.4.1. Poruchy bez automatického odpojení 
V př ípadě  výst rahy vyslané v důsledku činnost i Buchholzova relé I-Stupně  
postupujte následovně:  

Zkontrolujte hladinu oleje v konzervátoru 
                       Hladina oleje má správnou výšku               Hladina oleje je na minimu  

1. Odpojte transformátor 
2. Zkontrolujte přítomnost plynů 
v Buchholzově relé  

 1. Odpojte transformátor 
2. Najděte příčiny snížení hladiny oleje 
3. Doplňte olej 
4. Zapněte transformátor 

Plyny jsou přítomny Žádné plyny 
     

Zkouška nashromážděných plynů 
 

 1. Zkontrolujte ovládací obvody a v případě 
potřeby je opravte  
2. Zapněte transformátor 

Nehořlavé Hořlavé 
     

1. Odvzdušněte Buchholzovo relé 
2. Zapněte transformátor 

 1. Vyzkoušejte transformátor 
2. Proveďte chemický rozbor plynů rozpuštěných 
v oleji 

                                                                                                                                                     
 

Viz poznámka níže 
I Pokud výsledky naznačují poruchu vinutí nebo 

přepínače, přezkoušejte jádro, vinutí a přepínač a 
dle potřeby opravte  

 
POZNÁMKA:    V př ípadě ,  že dojde opět  ke spuštění I .  stupně  Buchholzova 

relé,  odpojte t ransformátor a pokuste se najít  př íčinu.  V př ípadě  
vyššího obsahu vzduchu v oleji je nutné provést  vhodnou úpravu oleje.   
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5.4.2. Výstraha způsobená abnormálním proudem primárního 
vinutí 

Pokud dojde k vyslání výstrahy v důsledku nárůstu primárního proudu nad 20% 
jmenovité hodnoty,  zvyšte četnost  sledování t ransformátoru.   

Provádějte odečty proudu (písemně  je zaznamenávejte) a teploty každých 15 
minut  nebo častěji.  Porovnejte zaznamenané hodnoty s dovoleným přet ížením. 
Informujte nadř ízené př i překročení povolených hodnot .   

5.4.3. Výstraha způsobená abnormálním nárůstem teploty oleje 
Pokud je během provozu t ransformátoru zaznamenána teplota 90°C (kontaktní 
teploměr I-stupeň = VÝSTRAHA), postupujte následovně:  

Zkontrolujte, zda jsou všechny ventilátory v provozu nebo 
některý radiátor je uzavřen nebo vykazuje zmenšený průtok 

                   ANO                    NE   
Měřte okolní teplot, stanovte denní průměr a 
srovnejte jej s dovolenými hodnotami.  Pokud 
dojde ke spuštění výstrahy II-stupně, informujte 
nadřízené, že je nutno provést snížení zatížení   

 Spusťte ručně ventilátory, které neběží. 
Postupujte dle kapitoly 5.4.5, pokud jsou 
defektní.   
Otevřete uzavřené radiátory. 

transformátoru. Provádějte odečty proudu a 
teploty vinutí a oleje každých 15 minut (nebo 
častěji).  
Porovnejte Vaše výsledky s dovoleným 
přetížením. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Vyšší než dovolené hodnoty proudu.  Dovolené nebo nižší hodnoty proudu. 
                            

Vypněte transformátor.  Pokračujte ve sledování proudu a teploty v 
max. 15 min. intervalech. Odpojte 
transformátor, pokud je dosaženo max. 
přípustné hodnoty.  

 

5.4.4. Výstraha způsobená minimální hladinou oleje 
v konzervátoru 

V př ípadě  této  výstrahy zkontrolujte hladinu oleje v konzervátoru.  Pokud je 
př íliš nízká,  zkontrolujte netěsnost i.  Pokud netěsnost  naleznete,  př ipravte 
t ransformátor na vypnut í,  doplňte olej a odstraňte př íčinu (-y) netěsnost í.   

Pokud je hladina oleje v po řádku, je nutno zkontrolovat  kontrolní obvody.  

 



ABB                     Návod pro výkonové transformátory  
 

ABB 53 

5.4.5. Výstraha způsobená chybnou funkcí ventilátorů (s 

chladícím systémem ONAN) 

V př ípadě  výst rahy způsobené chybou funkcí vent ilátoru (-ů),  postupujte 
následovně:   

       
Nalezněte příčinu (-y) chybného provozu ventilátoru (-ů) 

   

Není napájení   Defektní ventilátory 

   

Obnovte napájení  Odpojte ventilátor (-y) 

   

Napájení obnoveno  Snižte zatížení transformátoru na 65% 
jmenovitého zatížení 

   

Transformátor může být provozován   

 

5.5. Poruchy následované automatickým odpojením 

Pokud je t ransformátor v záruce,  oznamte každé automat ické odpojení výrobci 
(ABB). 

5.5.1. Činnost  Buchholzova relé  II. stupně 
V těchto př ípadech postupujte následovně:  

 

POZNÁMKA:  v př ípadě  druhého spuštění Buchholzova relé,  nezapínejte opět  
t ransformátor,  dokud není př íčina vypnut í nalezena a odstraněna.  
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Vizuální kontrola transformátoru 
   

Žádné vnější poruchy.  Zjištěna vnější porucha. 
   

Proveďte chromatografickou analýzu 
plynů z B. relé  

 Nezapínejte transformátor. Zjistěte původ poruchy a 
určete vhodný způsob opravy. V případě problémů 
kontaktujte výrobce. 

 

Hořlavé  Nehořlavé 
  

Nezapínejte znovu transformátor  Zkontrolujte ochranné obvody 
     

Proveďte zkoušky a kontroly po 
vypnutí 

 Správná funkce Nesprávná funkce 

     
Žádná porucha Porucha zjištěna  Odstraňte příčiny 

zbytečného vypnutí. 
Oprava 

     
Zapněte 
transformátor 

Nezapínejte 
transformátor. 
Oprava je 
nezbytná. 

 Zapněte transformátor Zapněte transformátor 

5.5.2. Vysoká teplota oleje 

V př ípadě  vypnut í v důsledku činnost i kontaktů  “vysoká teplota oleje” 
postupujte následovně:  

 

Proveďte odečtení hodnot indikátoru teploty v dozorně 
   

>110°C  ≤110°C 
   

Zkontrolujte, zda některé radiátory nemají nízkou 
teplotu, spusťte ručně ventilátory a zkontrolujte 
jejich funkci, zkontrolujte, zda jsou uzavírací 
ventily otevřeny (viz kap. 2.8. obr. 6a a 6b. 
Zkontrolujte funkci chladičů (pokud jsou sučástí 
transformátoru) Odečtěte hodnoty teploty oleje, 
zapněte transformátor, když teplota dosáhne 
hodnoty 100°C 

 Zkontrolujte nesprávnou funkci ochranných 
obvodů „vysoká teplota oleje“ a opravte je. 
Zapněte transformátor. 

 

POZNÁMKA:  pokud dojde k odpojení během záruky, konzultujte opětovné 
zapnut í t ransformátoru s výrobcem (ABB). 
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5.5.3. Činnost relé pro kontrolu toku oleje přepínače odboček (u 
transformátoru s přepínačem) 

V tomto př ípadě  se doporučuje následující postup: 

Zkontrolujte relé a jeho obvody: 
   

Relé je v poruše  Relé není v poruše 
   

Odstraňte příčiny nevhodné činnosti relé.  
 

 Zkontrolujte přepínač a opravte ho. 

   
Zapněte transformátor  Proveďte kontroly a zkoušky po vypnutí 

specifikované v kapitole 5. 
    
  Pozitivní výsledky Negativní výsledky 
    
  Zapněte 

transformátor 
Nezapínejte 
transformátor 

 

POZNÁMKA:  v př ípadě  druhého spuštění obvodů  relé nikdy nezapínejte 
t ransformátor,  dokud není př íčina vypnut í nalezena a odstraněna. 

5.5.4. Činnost rozdílové ochrany 
V př ípadě  vypnut í t ransformátoru v důsledku činnost i rozdílové ochrany 
postupujte následovně:   

Vizuálně zkontrolujte transformátor a zařízení chráněné rozdílovou ochranou  

   
Porucha není viditelná   Zjištěna viditelná porucha 

   

Zkontrolujte ochranné relé a jeho obvody.  
Proveďte chromatografickou analýzu 
akumulovaných plynů. Proveďte zkoušky 
transformátoru.  

 Opravte a vyměňte zařízení, které je 
v poruše. 

   

Výsledky signalizují 
poruchu 

Výsledky nesignalizují 
poruchu 

  

Opravte transformátor Zapněte transformátor 
bez zatížení. 
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5.6. Oheň 

Pokud dojde k požáru t ransformátoru nebo v blízkost i t ransformátoru,  odpojte 
t ransformátor a zavolejte hasiče,  postupujte dle prot ipožárních předpisů .    

 

Každý provozovatel: 

-  musí zahájit  hašení požáru co nejdř íve pomocí dostupných zhášecích 
prost ředků .  

-  je odpovědný za informování náčelníka hasičů  o  situaci požáru.  Náčelník 
hasičů  se stává velitelem zásahu. Všechny př ístupové cesty musí volné pro 
př íjezd požární techniky.      

Vedle t rvale instalovaných zhášecích př íst rojů  je možno dále použít :  
-  přenosné CO2 př íst roje,  
-  mobilní zhášecí jednotky CO2, 
- suché zhášecí př íst roje,  
-  písek (skladovaný v kontejnerech),  
-  prot ipožární zábrany. 

5.7. Dovolená špičková zatížení a přetížení 

Př i zatěžování t ransformátoru postupujte dle normy IEC 354/1991 Zatěžování 
t ransformátorů .  Protože podmínky zat ížení se mohou měnit  neočekávaně ,  
každý př ípad je nutno posuzovat  individuálně  spolu s výrobcem.  

Plat í následující teplotní limity: 

     100°C pro olej (teplota zjištěná pomocí teploměru) 
     105°C pro vinut í (pomocí tepelného relé) 

Další omezení jsou nezbytná,  pokud teplota ovlivňuje průchodky, přepínač ,  
měř ící t ransformátor proudu apod. Trvalé 100% jmenovité zat ížení je povoleno 
pro každý t ransformátor.  Pokud zat ížení překročí jmenovitou hodnotu během 
špiček nebo nouzových podmínek, musí si provozovatel uvědomit ,  že v těchto 
situacích dochází k urychlení stárnut í izolace t ransformátoru a jeho provozní 
životnost  se snižuje.   

5.8. Zkoušky během provozu 

NEBEZPEČÍ! Před prováděním zkoušek vždy odpojte t ransformátor.  Pouze 
specializovaný personál může zkoušky provádět .   

Doporučuje se provádět  následující zkoušky t ransformátoru: 
  -   rut inní zkoušky oleje; v ročních intervalech. 

 -   periodické zkoušky t ransformátoru; po prvním roce provozu a poté max. 
v 3- letých intervalech. 

 -   zkoušky po vypnut í t ransformátoru (po poruše).  
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5.8.1. Rozsah rutinních zkoušek oleje 

-   chromatografická analýza plynů  rozpuštěných v oleji,  
-    obsah vody (rozpuštěné v oleji) ,  
-    dielektrická pevnost ,  
-    fyzikálně  – chemické vlastnost i.  

5.8.2. Rozsah periodických zkoušek transformátorů 

 -  vizuální kontrola,  
-  měření izolačního odporu, 
-   měření převodu napět í t ransformátoru a kontroly funkce přepínače,  
-  zkoušky oleje dle kap. 5.8.1. ,  
-  měření odporů  vinut í t ransformátoru,  
-  měření rozptylového čísla (tan δ) t ransformátoru a průchodek. 

5.8.3. Rozsah zkoušek po vypnutí transformátoru (po poruše) 

Zkoušky uvedené v kapitole 5.8.2 a navíc: 
 
-     měření napět í nakrátko, 
-     měření magnet izačního proudu, 
-    zkoušky ochranného vybavení,  především toho, které způsobilo  vypnut í 

t ransformátoru.  
Odpovědná osoba může rozšíř it  rozsah zkoušek. Ten záleží na okolnostech 
vypnut í a na názoru výrobce.   

5.9. Zkušební metody a interpretace výsledků zkoušek  

5.9.1. Vizuální kontrola 

Proveďte kontrolu dle pokynů  v kap. 5.3.1.  

5.9.2. Chromatografická analýzy plynů rozpuštěných v oleji 
Účelem této analýzy je určit  vnitřní poruchy transformátoru jako např.:  

-      místní přehřát í,  
-      částečné výboje,  
-      jiskření.  

a v př ípadě  ho ř lavých plynů  akumulovaných v Buchholzově  relé charakter 
poruchy.  
Využijte svých zkušenost í a diagnost ických postupů  pro stanovení stupně  
nebezpečnost i pro t ransformátor analýzou složení akumulovaných plynů .   
Použijte vent il pro odběr vzorků  označený jako“TOP” (horní) pro odběr 
vzorků  o leje z nádoby. Pokud odebíráte plyny z Buchholzova relé,  použijte 
odvzdušňovací vent il relé a speciální pipetu.   
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5.9.3. Stanovení obsahu vody rozpuštěné v oleji 
Obsah vody v oleji je možno stanovit  pomocí metody K. Fischera.  Výsledky 
nesmí překračovat  hodnoty uvedené v kapitole 5.9.4.  Pokud je obsah vody 
vyšší,  odpojte t ransformátor a buď t ransformátor vysušte nebo proveďte 
úpravu oleje (volba závisí na obsahu vody v papírové izolaci).  

5.9.4. Dielektrické zkoušky a fyzikálně – chemická analýza 
V následující tabulce je uveden rozsah zkoušek a povolené hodnoty.   

 

           Tř ída  II  Tř ída III 

Č.  Zkouška ≥1.6  ≤100MVA >100 MVA 

Un  < 400kV 

1 Kinematická viskozita př i  

20 °C, 

    cSt  

  

          ≤30 

2 Vzhled Čistý,  bez 
sedimentu a 
suspenze 

Čistý,  bez 
sedimentu a 
suspenze 

3 Hustota př i 20 °C,  g/cm3   0.095 

4 Neutralizační číslo  mgKOH/g ≤0.6 ≤0.4 

5 Bod vzplanut í,   
 °C 

≥130 ≥130 

6 Průrazné napět í př i 20 °C kV ≥40 ≥ 45 

7 Odpor   Gohm ≥2 ≥5 

8 Rozptylové číslo  př i 50 °C 

   50-60 Hz 

≤ 0.15 ≤0.1 

9 Obsah vody,  g/t  ≤40 ≤35 

10 Chromatografická analýza plynu Bez plynů  
tvo ř ících se 
během poruchy 

Bez plynů  
tvo ř ících se 
během poruchy 

 

POZNÁMKA:  t ř ídy t ransformátoru uvedené v tabulce odpovídají klasifikaci 
dle norem IEC. 

Pokyny týkající se odběru vzorků:  
-  vzorky odebírejte pouze za př íznivých atmosférických podmínek, 
-  používejte čisté a suché uzavřené láhve o objemu 1 l,  
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- pro odběr vzorků používejte pastovou hadici z PVC; umístěte ji úplně na dno 
láhve a láhev naplňte, aniž by došlo ke zpěnění oleje (obzvlášť důležité při 
chromatografické analýze),  

-  vzorky odeberte z kohoutů  označených “TOP”(horní) a “BOTTOM” 
(spodní).  

5.9.5. Měření odporů vinutí 
Proveďte měření v souladu s odpovídajícími předpisy.  Výsledky měření by se 
neměly odlišovat  o  více než ±3% od výsledků  zkoušek provedených výrobcem 
(v úvahu je nutno brát  shodnou teplotu okolí).  Měření musí zahrnout  všechny 
vinut í a všechny odbočky. 

5.9.6. Měření rozptylového čísla (tan δ) 
Pro toto měření použijte Scheringův můstek a napájecí napět í 5 až 10kV 
př iložené mezi každé vinut í a zem a mezi vinut ími navzájem. Teplota okolí př i 
měření by měla být  15°C až 35°C. 

5.9.7. Měření izolace vinutí 
Pro toto měření prováděné př i teplotě  15 °C  až 35 °C  použijte megmet  2,5kV 
(doporučuje se 5 kV) a př iložte zkušební napět í mezi každé vinut í a zem a mezi 
vinut í navzájem. Přestože by výsledky neměly být  menší než výsledky získané 
výrobcem (v důsledku rozdílné teploty a relat ivní vlhkost i na stanovišt i) ,  jsou 
akceptovatelné hodnoty min.100 MOhm. 

5.9.8. Měření napětí nakrátko 
Měření by mělo  být  prováděno se zapojením shodným jako u zkoušek nakrátko 
výrobcem ale s max. zkušebním napět ím 400 V. Výsledky porovnejte s výsledky 
zkoušek výrobce. Žádná z naměřených napět í by se nemělo  odlišovat  o  více než 
5 %. 

5.9.9. Měření magnetizačního proudu 
Magnet izační proud by měl být  měřen po př iložení napět í (220V-230V) na 
vinut í.  

Výsledky porovnejte s výsledky zkoušek výrobce. Rozdíly vět ší než 10% (také 
rozdíly výsledků  jednot livých fází) mohou signalizovat  vnit řní poruchu. 

POZNÁMKA:  v př ípadě  jakýchkoliv pochybnost í týkajících se prezentace 
výsledků  měření obzvlášť u t ransformátorů  v záruce,  konzultujte 
problém s výrobcem (ABB) 

5.10. Rutinní zkoušky transformátoru 

Rutinní zkoušky t ransformátoru odpojeného od napájení by měly být  prováděny 
vedle rut inních zkoušek požadovaných místními předpisy.  Tyto zkoušky by 
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měly zahrnovat :  

-  vizuální externí kontrolu ( včetně  správnost i zapojení )  
-  kontrola hladiny a stavu oleje (dle kapitol 5.8.1,  5.9.2,  5.9.3 a 5.9.4); 
-  v př ípadě  pot řeby doplnění oleje – nedovolte smísení různých druhů  o leje.  

POZNÁMKA: kromě  rut inních zkoušek proveďte analýzu oleje po prvních 
šest i měsících  provozu a pak v ročních intervalech nebo delších 
odstávkách t ransformátoru.  

-  funkce ochranných a monitorovacích prvků ,   
-  vizuální kontrolu vnějšího st ravu průchodek, v př ípadě  pot řeby vyčištění 

porcelánu, 
-  kontrola funkce přepínače odboček s pohonem dle pokynů  výrobce,  
-  těsnost  oleje a funkce vent ilů ,  
-  měření izolačních odporů  vinut í,  
-  měření převodu t ransformátoru a odporů  vinut í,  
-  měření napět í nakrátko, 
-  měření magnet izačních proudů .  

5.11. Kontrola vnitřních částí transformátoru a přepínače 

odboček  

Dále uvedené př íznaky indikují nutno kontroly vnit řních část í t ransformátoru a/ 
nebo jeho opravy: 

-  náhlý nárůst  teploty,  
-  velký pokles hodnoty izolačních odporů  vinut í,  
-  ho ř lavé plyny v Buchholzově  relé,  
-  velký nebo nepravidelný nárůst  hluku t ransformátoru a/ nebo hluk uvnit ř  

nádoby,  
-  činnost  bezpečnostního t lakového vent ilu doprovázená výtokem oleje nebo 

deformací stěn nádoby,  
-  podstatná změna napět í nakrátko, 
-    činnost  relé pro indikaci průtoku oleje nebo jiné symptomy poruchy 

přepínače odboček. V tomto př ípadě  se zkoušky a oprava omezují pouze na 
přepínač .  

 
POZNÁMKA:  před přemístěním transformátoru do dílny najděte poruchu a 

určete její př íčinu a zcela se přesvědčete,  že další provoz bez opravy 
není možný.  

5.11.1. Rozsah a postup kontroly vnitřních částí transformátoru  
- Postup kontroly a rozsah závisí na výsledku měření a předběžné kontroly.  

V závislost i na výsledku může být  kontrola vnit řních část í omezena na 
vypuštění oleje,  nalezení a opravu poruchy po otevření otvorů  ve víku. 
V př ípadě  takovéto kontroly a opravy není pot řeba více než několik hodin 
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za suchého a teplého počasí.  Po opravě  může být  t ransformátor opět  
zapnut .  V př ípadě  kontroly součást í t ransformátoru s částečně  vypuštěným 
olejem postupujte následovně:   

-  přesuňte t ransformátor do dílny, která je vybavena pot řebným zař ízením 
(jeřáb, zař ízení na úpravu oleje apod.),  

-  vypusťte olej z t ransformátoru a demontujte víko a t rubkou př ipojující 
konzervátor,   

-  demontujte vnit řní část i,  
-  zkontrolujte jádro,  vinut í a př ipojovací místa,  vyčistěte je a proveďte menší 

opravy,  
-  zkontrolujte přepínač  odboček (pokud je uvnit ř  nádoby t ransformátoru) – 

proveďte kontrolu kontaktů ,  jejich upevnění a nastavení,  př ít lačných pružin,  
vše dle př íslušných pokynů  výrobce. Také zkontrolujte př ípadné uvolnění 
svorek. Nezapomeňte,  že uvolněné svorky mohou způsobit  přehřát í a místní 
rozklad oleje (uvolnění ho ř lavých plynů),   

-  vyčistěte nebo regenerujte olej,  
-  vysušte jádro t ransformátoru a př íslušenství vinut í (odstranění možné 

vlhkost i) ,   
-  proveďte montáž součást í t ransformátoru,  
-  t ransformátor vyzkoušejte a uveďte do provozu. 

5.11.2. Praktická doporučení pro kontrolu vnitřních částí 
transformátoru  

Př íprava na kontrolu vnit řních část í vyžaduje provedení následujícího:  
-  upuštění oleje z nádoby na úroveň př ibližně  50 až 100 mm pod víko (olej 

musí překrývat  izolaci vinut í) ,   
-  demontujte t rubky spojující konzervátor s víkem a přepínačem odboček 

(pokud je součást í t ransformátoru) a vysoušeč  hlavního konzervátoru,  
-  odpojte vert ikální hř ídel ručního/ motorového pohonu přepínače,  

demontujte čidla teploměrů  a elektrické vodiče na víku, abyste mohli 
vytáhnout  vnit řní část i t ransformátoru,   

-  demontujte průchodky na st raně  vyššího i nižšího napět í,  
-  odšroubujte svorníky př ipevňující víko k př írubě  nádoby, 
-  otevřete otvory ve víku, abyste získali př ístup ke zvedacím okům jádra a 

vinut í,  
-  do ok upevněte smyčky nebo tyče jak je popsáno v kap. 3.3.  a zvedněte 

jádro a vinut í jeřábem o dostatečné nosnost i dle kap. 4.3.  Zvedání jádra a 
vinut í se doporučuje provádět  se zvýšenou opatrnost í,  protože posunut í 
zvedací smyčky může způsobit  zachycení součást í o  stěnu nádoby a 
poškození jádra nebo vinut í.  Doporučuje se použit í vyrovnávací tyče pro 
správné př ipevnění háku jeřábu. V př ípadě  vytahování akt ivních část í 
t ransformátoru spolu s průchodkami dbejte na to ,  aby nedošlo k poškození 
porcelánu,  

-  jádro a vinut í ponechte zavěšeny nad hladinou oleje,  dokud olej neokape, 
pak je umístěte na dřevěné t rámky pro další kontrolu a opravy,  

-  rozsah kontrol jádra a vinut í závisí na projevech abnormálního provozu 
t ransformátoru.  Např .  pokud dojde ke kumulaci ho ř lavých plynů  
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v Buchholzově  relé,  je nutno provést  pečlivou kontrolu vinut í a př ívodů  
k průchodkám a přepínači odboček, 

-  další pozornost  je nutno věnovat  šroubovým spojům, protože jejich uvolnění 
může způsobit  přehřát í a následný rozklad oleje a/nebo opálení papírové 
izolace,   

-  pokud projevy a předběžná měření ukazují na poruchu vinut í,  horní nosník 
jha by měl by být  sundán a jho demontováno. Pokud jsou výše uvedené 
činnost i součást í generální opravy t ransformátoru,  musí být  prováděny 
specializovanou firmou nebo výrobcem (ABB), 

-  pokud projevy abnormálního provozu signalizují poruchu jádra,  zkontrolujte 
část i jádra a jha – opálení způsobené místními zkraty a uvolnění stahovacích 
prost ředků ,   

-  vytažení jádra s vinut ím umožňuje provést  detailní kontrolu vnit řních 
propojení regulačního vinut í s přepínačem odboček,  

-  nezapomeňte na to ,  že kontrolu vnit řních část í t ransformátoru může 
provádět  pouze vysoce kvalifikovaný personál.  Vnit řní část i t ransformátoru 
mohou být  vytaženy z oleje jen co nejkratší dobu. Před umístěním zpět  do 
nádoby musí být  jádro a vinut í vysušeny a zkontrolovány/ vyzkoušeny.  

5.12. Regenerace transformátorového oleje  

Pokud zkoušky oleje vykazují nedostatečnou dielektrickou pevnost  a/ nebo 
vzorky oleje obsahují vodu, musí být  olej vyčištěn a vlhkost  z něj odst raněna. 
Běžně  se používají mobilní zař ízení pro úpravu oleje,  často také pro vysoušení 
uzavřených obvodů .  Někdy se používají kalolisy s předehřevem oleje.  Pokud se 
používá kalolis,  nezapomeňte,  že filt race papíru vyžaduje dvacet  čtyř i hodin 
(24) př i teplotě  př ibližně  60°C. Vent ily pro filt raci oleje jsou vyznačeny na 
rozměrovém výkresu t ransformátoru a označeny št ítky“VALVE FOR 
PERMANENT OIL FILTERING” (vent ily pro permanentní filt raci oleje).  

5.13. Opravy 

Opravy t ransformátoru může provádět  pouze výrobce (ABB)  nebo 
specializovaná firma. Náhradní vinut í (impregnovaného olejem, uzavřeného 
ocelového kontejneru a konstruovaného pro výměnu)  je možno objednat  zvlášť 
a za úhradu u ABB Elta.  

Výměna musí být  prováděna pod dozorem zástupců  ABB. 

5.14. Vysoušení transformátoru na stanovišti 

Existuje několik metod (popsány dále) vysoušení součást í jádra a vinut í př ímo 
na stanovišt i t ransformátoru,  ale jejich výběr závisí na zař ízení,  které je 
k dispozici,  a na místních podmínkách.  

-  Nejefekt ivnější metoda vysoušení je zkratovými proudy t ransformátoru.  
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Použit í této  metody závisí na možnostech místního napájení.  Vysoušení se 
normálně  provádí v tepelně  izolované nádobě  bez oleje a se zapojeným 
vakuovým čerpadlem.  

-  Dobrých výsledků  je také možno dosáhnout  použit ím indukčního topení 
(pomocí zt rát  t ransformátoru).  Také v tomto př ípadě  použit í této  metody 
závisí na možnostech místního napájení.  V tomto př ípadě  se používá tyčový 
vodič  ovinutý kolem nádoby t ransformátoru,  vzniká velké nebezpečí 
elektrických rázů  a požáru.   Vysoušení se normálně  provádí v tepelně  
izolované nádobě  bez oleje a se zapojeným vakuovým čerpadlem.  

-  Efekt ivní,  ale méně  než výše uvedené metody, se jeví také metoda 
uzavřeného obvodu se zapojením zař ízení pro regeneraci oleje.  Zař ízení pro 
regeneraci oleje  se př ipojuje k víku a vent ilům pro filt raci oleje.  Horký olej 
vysušuje vinut í,  př ičemž vlhkost  se odstraňuje odst řeďováním pod vakuem 
(standardní provedení běžně  používaného zař ízení viz obr.  13d).   

Pro zvýšení účinnost i vysoušení je možno př ipojit  vakuové čerpadlo 
s kondenzátorem k nejvyššímu bodu nádoby (za účelem odstranění par vlhkého 
oleje).  Toto řešení je možno použít  spolu s výše uvedenými metodami.  
Vytvo řené vakuum by nemělo  překročit  75 % plného vakua a hladina oleje 
nesmí překročit  80 % výšky nádoby. 

Př i vakuovém vysoušení musí být  konzervátor a radiátory uzavřeny nebo 
demontovány. Nádoba t ransformátoru musí být  utěsněna a tepelně  izolována 
(stejně  jako regenerační jednotka a př ívody) neho ř lavými materiály  (např .  
sklo,  vlna).  Teplotu oleje je nutno udržovat  pod 60°C, pokud má být  používán 
dále.  

-  V závislost i na místních podmínkách a požadavcích je možno výše uvedené 
metody kombinovat  za účelem zvýšení jejich efekt ivity a snížení doby 
pot řebné k vysoušení.  Vysoušení na stanovišt i se používá vět šinou za 
účelem obnovení původních parametrů  vinut í/ o leje tehdy, pokud byl 
t ransformátor po delší dobu odstaven. Může být  také použito  po déle 
t rvající kontrole a/ nebo opravě .   

-  Vysoušení nevyžaduje pouze zvláštní vybavení,  ale také kvalifikovaný 
personál a podrobné sledování vysoušecího procesu. Proces vysoušení 
zastavte,  jakmile již nedochází k vytváření kondenzátu a izolační vlastnost i 
(odpor,  činitel absorpce) jsou již dostatečně  vysoké a konstantní.  

5.15. Údržba a opravy 

Během údržby mohou být  objeveny poruchy. 

Opravy je nutno provádět  v souladu s doporučeními pro rut inní zkouška. Plán 
údržby a oprav a metody (obzvlášť pokud je nutná demontáž př íslušenství 
t ransformátoru) jsou uvedeny v tomto návodu.  

 

Údržba a opravy zahrnují následující: 
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- průchodky – kontrola a čištění,  
-  přepínač  odboček - kontrola a čištění,  
-  vysoušeč  -  kontrola,  
-  radiátory - kontrola a čištění,  
-  ochranná, výstražná a měř ící zař ízení – kontrola a servis,  
-  kontakty a šroubové spoje obvodů  a uzemnění  
-  obvody - kontrola a servis,  
-  olej -  doplnění,  
-  prot ikorozní nátěr -  opravy, 
-  odstranění chybných funkcí a/ nebo poruch objevených př i údržbě .   

Prakt ická detailní doporučení: 

-  průchodky – kontrola a čištění jsou zahrnuty do běžné údržby 
t ransformátorů   a rut inní kontroly rozvodny. 

Kontrola zahrnuje: 
-  stav porcelánu (praskliny, t rhliny, škrábance apod.),  
-  kontrola netěsnost í oleje,  
-  místní přehřát í,  
-  přepínač  odboček – proveďte vše dle pokynů  výrobce, 
-  vysoušeč  – vyměňte absorbent  (silikagel),  pokud jsou odbarveny jeho nižší 

část i.  V př ípadě ,  že je odbarvená pouze jeho horní část ,  vyměňte ji  a 
odstraňte př ípadné netěsnost i.  Doplňte nebo vyměňte olej ve spodní část i 
vysoušeče,   

-  radiátory – vyčistěte je suchými nebo mokrými (paprsek vody) metodami 
čištění,  

-  ochranná, výstražná a měř ící zař ízení – postupujte dle doporučení 
př íslušných, 

-  kontakty a šroubové spoje obvodů  a uzemnění – zkontrolujte svorky 
průchodek a uzemnění – opot řebení kontaktů ,  koroze nebo uvolnění.  
Vyměňte je/ dotáhněte v př ípadě  pot řeby,  

-  olej – použijte náhradní olej (dodaný výrobcem transformátoru) pro 
doplnění.  Nezapomeňte jej regenerovat  před použit ím. V př ípadě ,  že jsou 
smíchány dva rozdílné druhy oleje,  je nutno provést  zkoušku stability směsi.  
Použit í jiných druhů  je možné pouze tehdy, pokud je výsledkem zkoušky 
pozit ivní,  

-  prot ikorozní nátěr – opravte zkorodované část i vyčištěním a nátěrem. 
Pozornost  věnujte obzvlášť šroubením a ost rým hranám. Zkontrolujte 
pečlivě  všechny těsnění.  V př ípadě  pot řeby je vyměňte.  Před výměnou 
vyčistěte kontaktní plochy.  

5.16. Obecná a bezpečnostní doporučení pro provoz, 

údržby a opravy transformátoru  

Údržba a/ nebo opravy t ransformátoru za provozu se omezují pouze na ty 
činnost i,  které mohou být  prováděny ze země  (odběr vzorků ,  výměny pojistek,  
odečtení měř idel).  
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NEBEZPEČÍ!  Před prováděním jakékoli další práce nezapomeňte 
t ransformátor odpojit .   

Pouze kvalifikovaný personál může provádět  opravy a údržbu t ransformátoru a 
jeho vybavení.  Př i doplňování,  výměně  nebo regeneraci oleje mějte vždy po 
ruce hasící př íst roj.   

V blízkost i olejových čerpadel,  regenerace sod. se nesmí vyskytovat  otevřený 
oheň (např .  svařování).   

5.17. Poruchy transformátoru. Poruchy vyžadují vypnutí. 

Případy možného opětovného zapnutí 

transformátoru  

Během provozu je t ransformátor vystaven atmosférickým a spínacím přepět ím a 
dynamickým a tepelným vlivům vnějších zkratů .  Znečištěný olej nebo olej 
obsahující vlhkost  je potenciálním nebezpečím v př ípadě  vnit řních přepět í,  
stejně  jako znečištěné průchodky.  

Poruchy mohou být  také způsobeny přepínačem odboček (nesprávné propojení,  
spínací funkce).  Množství př íčin př ípadných problémů  vyžaduje průběžné a 
pečlivé sledování provozu t ransformátoru a pouze personál seznámený 
s obecnými pravidly může provést  zapnut í t ransformátoru.   

Transformátor je nutno vypnout  a důkladně  zkontrolovat  za účelem zjištění 
poruchy nebo př íčiny spuštění následujících ochranných prvků:  

-  spuštění rozdílové ochrany, 
-  spuštění II .  stupně  Buchholzova relé,  
-  spuštění ochranného relé přepínače odboček, 
-  vada nádoby t ransformátoru,  
-  ho ř lavé plyny v Buchholzově  relé (I .  stupeň ) ,  
-  defektní přepínač  odboček neumožňující další provoz t ransformátoru,  
-  spuštění bezpečnostního t lakového vent ilu a vytečení oleje,  
-  průraz průchodek. 
Pokud byla zjištěna porucha t ransformátoru a stanoveno, že je nutná kontrola 
vnit řních část í přepínače,  je nutno přepravit  t ransformátor do specializované 
opravny.  

Transformátor může být  např íklad zapojen zpět  v následujících př ípadech: 

-  odpojení bylo provedeno nadproudovou ochranou t ransformátoru,  která 
pracuje simultánně  s nadproudovými ochranami napáječů ,   

-  odpojení bylo provedeno  v důsledku přet ížení,  na základě  kterého došlo 
k činnost i ochranných zař ízení reagujících na teplotu oleje a vinut í,  

-  odpojení bylo provedeno uvolněním neho ř lavých plynů  v Buchholzově  relé.   
Objasnění př íčin vypnut í t ransformátoru by mělo  zahrnovat  kontrolu 
ochranných zař ízení.  Pokud jsou v po řádku, měly by být  provedena další 



ABB                     Návod pro výkonové transformátory  
 

ABB 66 

kontrola t ransformátoru a jeho vybavení (jak je uvedeno v předchozích 
kapitolách).  

POZNÁMKA:  pokud budete pot řebovat  technickou podporu v př ípadě  
problémů  se součástmi a/ nebo samotným transformátorem, uveďte př i 
kontaktu s ABB následující informace: 

1.  název rozvodny, kde je t ransformátor provozován 
2.  sériové číslo  a jmenovité hodnoty t ransformátoru v poruše 
3.  název, typ a sériové číslo  součást i v poruše  
4.  detailní vysvět lení v př ípadě  závažnějších problémů  včetně:  

a) doba t rvání a velikost  nadproudu, 
b) přepět í a/ nebo impulsy napět í,  kterým byl t ransformátor vystaven, 
c) činnost  ochran, 
d) podmínky zat ížení,  
e) kopie výkresů ,  kde je zobrazeno umístění t ransformátoru a dalších 

elektrických zař ízení jako jsou výkonové vypínače,  omezovače přepět í a 
síťové vypínače,   

f)  kopie spínacích výkresů  obvodů  ochranných relé.   
5.   další informace o poruše.  
 

Vaše rychlá a detailní informace je zásadní pro naši rychlou odpověď a účinnou 
nápravu.  

 

 

 

 

 

 

 

OBECNĚ PLATNÉ UPOZORNĚNÍ: 

Výrobce si vyhrazuje právo v zájmu trvalého vývoje transformátorů  a 

jejich vybavení změnit výše uvedené údaje.  Pokud byly takové změny 

provedeny, jsou popsány samostatně .   


