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 1. OBLASġ POUŽITIA 

 Tento návod sa vzĢahujú na olejové transformátory prúdu typ AGU-123, AGU-245 
i AGU-420. 

 2. ZÁKLADNÝ POPIS TRANSFORMÁTORA 

 Transformátory sa používajú na izolovanie meracích a ochranných zariadení od 
vysokého napätia a na transformáciu meraných prúdov na hladinu upravenú pre meracie 
a ochranné zariadenia s definovanou presnosĢou. 

Transformátory prúdu sú vyrobené v súlade so štandardom IEC 61869-2 alebo s 
inými medzinárodnými a tuzemskými štandardmi. 

 Jadrá 

 Transformátorové jadrá sú navinuté a vyrobené z magneticky orientovaného plechu 
valcovaného za studena (MOH-0.3) alebo z mäkkého magnetického materiálu v závislosti 
od požadovanej triedy presnosti.        
 Prechodom primárneho vinutia cez centrum jadra sa docieĐuje rozptylová 
reaktancia, ktorá sa prakticky rovná nule, t.j. transformátor  je typom transformátora s 
nízkou reaktanciou. 

 Sekundárne vinutie 

 Sekundárne vinutie je rovnomerne rozložené pozdĎž okraja jadra a je vyrobené 
z vysokokvalitného medeného drôtu  teplotnej triedy B. 

 Izolácia 

 Izolácia medzi primárnym vinutím a  uzemnenými þasĢami je vyrobená 
z vysokokvalitného izolaþného papieru, kvalita P5318/DIN 6740, ktorý je vysušený 
a impregnovaný olejom transformátora vo vysokom vákuu.  Úþinok elektricky vodivých 
krytín (polep) kondenzátora rozložených v hlavnej izolácii robí tieto transformátory odolné 
voþi rázovým (impulzným) napätiam atmosférického pôvodu a u prevádzkového napätia 
taktiež definuje optimálne zaĢaženie.  

 Izolátory 

 Izolátory sú vyrobené z vysokokvalitného porcelánu valcového tvaru a hnedej 
glazúry alebo z kompozitného materiálu so silikónovými rebrami sivej farby. 

 Veko transformátora 

 Veko transformátora je odliate z hliníkovej zliatiny alebo z  kompozitného 
materiálu a sú na Ėom umiestnené primárne vinutie a jadrá so sekundárnymi vinutiami. Na 
veku je namontovaná membrána na kompenzáciu tepelnej dilatácie oleja . 
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Nádoba transformátora 

 Nádobu transformátora tvorí zváraná oceĐová konštrukcia. V súlade so štandardom 
ISO 1461/73 žiarové pozinkovanie zabezpeþuje vytvorenie kvalitnej ochrany proti korózii. 
Pozinkovaný povrch je navyše chránený náterom farebného odtieĖu podĐa RAL-7001. Na 
požiadavku je možné dodaĢ aj iný odtieĖ.  

 Svorky 

 Primárne svorky sú vyrobené z hliníka alebo z medi. Primárne svorky sú spolu so 
spojkami na paralelné sériové spínanie umiestnené na veku transformátora. Primárne 
svorky môžu byĢ na požiadavku odberateĐa vyrobené z elektrolytickej medi a chránené 
žiarovým pocínovaním. 

 Sekundárne svorky sú umiestnené vo vnútri skrinky svoriek sekundárneho vinutia 
spolu so svorkou na uzemnenie sekundárneho  vinutia. 

 Olej 

 Transformátory sú naplnené vysokokvalitným olejom s prídavkom inhibítora 
vylepšujúceho odolnosĢ oleja voþi starnutiu. Odplynenie a dehydratácia oleja sa vykonáva 
vo vysokom vákuu tak, aby zostatkový obsah vody bol 10 mikrogramov na gram, þím sa 
získavajú maximálne dielektrické vlastnosti izolácie. 

 Dilatácia 

 Transformátor je hermeticky uzavretý bez možnosti kontaktu oleja s okolitým 
vzduchom. Vysokokvalitná kovová membrána vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 
kompenzuje teplotnú dilatáciu oleja. Kećže olej nie je v kontakte s okolitým prostredím, 
izolaþné vlastností izolácie sú maximálne zachované. 

 3. DODÁVKA A PREPRAVNÉ PODMIENKY 

 Transformátory sa dodávajú  úplne dokonþené, naplnené olejom a odskúšané 
v súlade so zmluvne predpísaným štandardom.  

Transformátory typu AGU sa balia vo vodorovnej polohe do drevených debien 
alebo do latkových klietok. 

 4. ZDVIHNUTIE TRANSFORMÁTORA A JEHO KONTROLA 
Pred inštaláciou transformátora sa odstráni obal a vykoná sa kontrola. Pri zistení 

akéhokoĐvek poškodenia (prasknutý þi poškodený izolátor, únik oleja, poškodené kovové 
þasti, ohnuté svorky atd.) sa nesmie transformátor zainštalovaĢ  do zariadenia, o þom je 
potrebné informovaĢ výrobcu alebo jeho autorizovaný servis.  

 Je potrebné skontrolovaĢ polohu membrány v otvore na chrániþi membrány a túto 
polohu porovnaĢ s polohou na iných  transformátoroch. Poloha membrány musí byĢ na 
všetkých transformátoroch rovnaká. Rozdiel nesmie byĢ väþší než ±10 mm. 

Kontaktný telefón: 01 / 37 94 054,  fax 37 94 040, E-mail: info@koncar-mjt.hr 



Návod na obsluhu a údržbu prístrojového transformátora prúdu typ AGU 
 

04.2015.  KMT  UPTU-112 
 

5

 Transformátor sa musí do miesta jeho inštalovania transportovaĢ vo zvislej polohe 
a zdvíhacie lano treba pomocou háku pripevniĢ k miestam na veku  transformátora na to 
urþených. Priemer oceĐového zdvíhacieho lana má byĢ 10 mm. Pritom treba dávaĢ pozor 
na to, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu izolátora, svorky VN, chrániþa membrány 
ani k prevráteniu transformátora. Zaistenie proti prevráteniu sa zabezpeþí lanom spôsobom 
vyznaþeným na nákrese v prílohe. 

 5. PRIPOJENIE  TRANSFORMÁTORA 

 Transformátor umiestnený na príslušnom mieste treba k portálu pripevniĢ 
adekvátnymi skrutkami a  potom uzemniĢ. Uzemnenie svorkou musí byĢ prevedené podĐa 
predpisov platiacich pre zariadenia s napätiami vyššími než 1 kV. Nesmie dôjsĢ 
k poškodeniu antikoróznej ochrany svoriek ani vodiþov, aby tak nedošlo ku korózii spoja.   

 Niektoré transformátory sú konštruované takým spôsobom, že transformátor je 
primárne prepojiteĐný, þo je vyznaþené na výrobnom štítku. Transformátory sa dodávajú s 
prípojkou pre najnižší prúd. Spôsob prepájania je zobrazený na štítku umiestnenom 
v sekundárnej skrinke  transformátora. 

 Primárne vodiþe sa na primárne svorky spájajú pomocou adekvátnych prepojení. 
Spojenie musí byĢ mechanicky a galvanicky bezchybné a správne. 

Kontaktné povrchy primárnych svoriek a prepojení primárneho prepájania treba 
pred montážou na veko transformátora prebrúsiĢ jemným brúsnym papierom (4 až 6 Ģahov 
papierom o zrnitosti 200) a vhodnými prostriedkami urobiĢ ochranu  proti  galvanickým 
prúdom. 

 Sekundárne svorky na prúdových transformátoroch sa spájajú v súlade s lokálnymi 
a všeobecne platnými predpismi. Pred tým je potrebné skontrolovaĢ  odpory sekundárnych 
obvodov a  odpor izolácie (Meggerov test). 

UPOZORNENIE 

Pred uvedením transformátora do prevádzky treba preveriĢ, þi sú záĢaže pripojené 
na všetkým sekundároch. Pripojenia jadier, ktoré sa nepoužívajú, musia byĢ 
skratované.  

 Prepojenia na skratovanie sa nachádzajú v skrinke svoriek sekundárneho vinutia. 

 Jednu svorku každého sekundárneho vinutia je nutné uzemniĢ. Sekundárne vinutie 
transformátora nesmie byĢ otvorené. 

6. SKLADOVANIE  TRANSFORMÁTORA 
 Transformátor sa skladuje uložený prevažne v horizontálnej polohe a  zabalený. 
Transformátor sa odporúþa skladovaĢ u suchom a vzdušnom krytom priestore. DĎžka 
životnosti originálneho obalu je šesĢ (6) mesiacov vo vonkajšom prostredí a 18 mesiacov 
na suchom a vzdušnom mieste. Skutoþná životnosĢ obalu v suchom a vzdušnom 
vnútornom priestore môže v závislosti od klimatických podmienok byĢ aj dlhšia. Stav 
obalu treba posúdiĢ na mieste jeho uskladnenia.  
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 V prípade, ak sú transformátory v sklade uložené dlhší þas než je životnosĢ ich 
obalu alebo ak sa z nejakého iného dôvodu musia skladovaĢ bez obalu, majú sa rozbaliĢ 
a daĢ do stojacej polohy. Potom transformátory treba zaistiĢ proti prevráteniu. 

 Drevený obal je možné skladovaĢ oddelene a  podĐa potreby ho opakovane použiĢ.  

V prípade, že sa transformátory prepravujú na väþšiu vzdialenosĢ (viac než 
niekoĐko sto metrov), je potrebné ich znovu zabaliĢ. Treba dbaĢ na to, aby sa na výrobu 
obalu používalo iba zdravé drevo. 

 7. ÚDRŽBA TRANSFORMÁTORA V PREVÁDZKE   

 V rámci vykonávania údržby transformátora užívateĐ musí a môže urobiĢ všetky 
pracovné úkony, o ktorých je skonštatované, že ich je nutné uskutoþniĢ poþas roþnej 
revízie alebo v priebehu samotnej údržby, a ktoré si nevyžadujú priame otváranie 
transformátora. 

 V záruþnej dobe je zakázané akékoĐvek otváranie transformátora ako aj vypúšĢanie 
prípadne dopĎĖanie oleja, þo sa neodporúþa robiĢ ani po zániku záruþnej doby. Každý 
takýto zásah užívateĐ robí na svoje vlastné náklady a na svoje riziko. 

 Na transformátoroch je potrebné  pravidelne skontrolovaĢ: 

a)  pri prehliadke rozvádzaþa a hlavne, keć pominú abnormálne podmienky v sieti 
(skraty, atmosférické vybíjanie, búrky a pod.) : 

 - polohu dilataþnej membrány       

 Poloha membrány je vo funkcii okolitej teploty a napätia na transformátore s 
konštantnou sekundárnou záĢažou. Pri maximálnej teplote okolia a pri trvalom 
tepelnom prúde membrána nesmie zaujaĢ hornú koncovú polohu, zatiaĐ þo pri 
minimálnej teplote okolia a v stave bez napätia membrána bude maĢ dolnú 
koncovú polohu. 

 Vyššia poloha membrány vo vzĢahu k iným transformátorom v tom istom poli 
môže poukazovaĢ na zlyhanie/poruchu transformátora. 

- skontrolovaĢ, þi nedošlo k mechanickým poškodeniam 

-  

 b)  pri roþnej generálnej oprave zariadenia 

 - všetko pod a) 

 - stav prípojok/svoriek  (kontaktov) 

 - kvalitu  uzemnenia  

 - vyþistiĢ vonkajšie povrchy transformátora 
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Okrem pravidelného sledovania stavu a pravidelnej údržby transformátora sa 
odporúþajú aj kontroly podĐa priloženej tabuĐky: 
 

 
Zoznam kontrol transformátorov prúdu 

 
 
Typ kontroly 

Ako þasto vykonávaĢ  kontroly 
2-3 krát 
roþne 

raz do roka Behom 
prvých10 
rokov 

Po 10 rokoch a ćalej potom 
každých 5 rokov 

Hladina 
membrány 

ſ ſ ſ ſ 

Stopy po úniku 
oleja 

ſ ſ ſ ſ 

Elektrické 
spojenia 

 ſ ſ ſ 

Odpor izolácie   ſ ſ 
Meranie tanį 
izolácie 

  ſ ſ 

Analýza 
plynov v oleji 

  ſ ſ 

 
 
Odber olejových vzoriek za úþelom chromatografickej analýzy plynov 

rozpustených v oleji sa vykonáva podĐa návodu v prílohe 3. Ak chromatografická analýza 
preukáže, že ide o poškodenie izolácie a o lokálne prehrievanie, je nutné poradiĢ sa s 
výrobcom. 

Transformátor je naplnený dodatoþným množstvom oleja - cca 2 litre 
postaþujúceho na to, aby sa olej z transformátora odobral za úþelom vykonania 
chromatografickej analýzy poþas životnosti transformátora bez jeho doplnenia. 
 

Keć užívateĐ na základe vnútorných predpisov musí urobiĢ chromatorafickú 
analýzu plynov rozpustených v oleji aj pred uplynutím 10 rokov, potom o tom bude musieĢ 
informovaĢ výrobcu.  
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Na hodnotenie stavu transformátora platí nasledujúca tabuĐka medzných hodnôt pre plyny 
rozpustené v oleji: 

Chromatografická tabuĐka 
 

 ROKY  V  PREVÁDZKE 
Plyn 0-3 3-15 �15 
H2 100 250 500 

CH4 10 30 80 
C2H6 10 40 50 
C2H2 10 15 20 
C2H4 10 40 50 
CO 300 500 700 
CO2 900 1500 3000 

Koncentrácia plynov (ppm) 
 

V niektorých prípadoch môže k výskytu plynov dôjsĢ v dôsledku chemickej reakcie 
medzi rozliþnými materiálmi. Výskyt samotného vodíka bez žiadnych iných 
uhĐovodíkových zlúþenín (CH4, C2H2,C2H4 a C2H6) je spoĐahlivou indikáciou chemického 
generovania plynov. V tomto prípade koncentráciu vodíka treba ignorovaĢ bez 
ohĐadu na jeho hodnotu. (Prax ukazuje, že v tomto prípade zaþne koncentrácia vodíka po 
10 rokov klesaĢ bez ohĐadu na to, þi transformátor je alebo nie je v prevádzke.) 
VzhĐadom na veĐké riziko chybného hodnotenia stavu izolácie nemá skrátená 
chromatografická analýza založená na detekcii vodíka bez žiadnych iných uhĐovodíkov 
žiaden zmysel. Iba kompletná chromatografická analýza umožĖuje nazrieĢ do stavu 
izolácie. 



Návod na obsluhu a údržbu prístrojového transformátora prúdu typ AGU 
 

04.2015.  KMT  UPTU-112 
 

9

Príloha þíslo 1. Nákres prierezu transformátora 
 
 

 

 

 

 

1. Chrániþ membrány 

2. Indikátor polohy  

membrány 

3. Membrána 

4. Izolácia VN 

5. Jadro 

6. Sekundárne vinutia 

7. Primárne svorky 

8. Veko 

transformátora 

9. Izolátor 

10. Nádoba 

transformátora 

11. Sekundárna 

skrinka 

12. Sekundárne 

svorky 

13. Olejový ventil 
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Príloha þíslo 2. Pokyny pre montáž – nákres 
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Príloha þíslo 3.   o Pokyny pre meranie faktorov dielektrických strát (tgį) 

 Po odpojení transformátora prúdu od siete sa svorka tgį, ktorá sa  nachádza 
na nádobe transformátora, musí odpojiĢ od uzemĖovacej  svorky. VysokonapäĢové 
svorky nachádzajúce sa na veku transformátora (P1 a P2) musia byĢ skratované 
a pripojené na vysokonapäĢovú svorku štandardného  kondenzátora Cs. 
NízkonapäĢová svorka štandardného  kondenzátora Cs bude pripojená 
k príslušnému portu meracieho mostu.  
 NízkonapäĢové svorky transformátora umiestnené v sekundárnej skrinke 
transformátora budú poþas merania skratované a uzemnené. Mostová svorka Cx  bude 
pripojená k svorke tgį na nádobe transformátora.  
 Hladina skúšobného striedavého napätia je maximálne 10 kV. 
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Príloha þíslo 4. Pokyny pre odber vzoriek oleja  

C 

E 

D

F

G 

����ON 

1. VypúšĢací ventil na nádobe prístrojového    6. Výtlaþný piest striekaþky 

     transformátora      7. Jednosmerný kovový ventil 

2. Zariadenie na vypustenie oleja         8. Olejonepriepustná 

3. UĢahovacia objímka                    priehĐadná plastová rúrka 

4. Vystrećovací krúžok s O-krúžkom   9. Nádoba na odpadový olej 

5. Sklenená striekaþka      10. Kovový uzáver 
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 1. OBLASġ POUŽITIA 

 Tento návod sa vzĢahuje na kombinované prístrojové olejové transformátory typ 
 VAU pre menovitý stupeĖ izolácie od 72,5 kV do 420 kV. 

 

 2. TECHNICKÝ POPIS TRANSFORMÁTORA 

 

Kombinovaný transformátor typ VAU sa používa na izolovanie meracích a ochranných 
zariadení od vysokého napätia a na transformáciu meraných prúdov a napätí na hladinu 
upravenú pre meracie a ochranné zariadenia s definovanou presnosĢou. 

 Kombinované transformátory sú vyrobené v súlade so štandardom IEC 60044-3 
a skladajú sa z transformátora prúdu a z transformátora napätia. Transformátor napätia je 
umiestnený vo vnútri izolátora ako je to u indukþného transformátora napätia typ VPU. 
Transformátor prúdu je umiestnený v veku transformátora ako je to u transformátora prúdu 
typ AGU (príloha þíslo 1 – Prierez kombinovaného transformátora typ VAU). Výhodou 
tohto transformátora je, že v porovnaní s klasickým transformátorom prúdu a s klasickým 
transformátorom napätia si vyžaduje menej miesta v rozvádzaþi, menej spojovacích 
prvkov/prípojok, menej káblových kanálov a iného. 

 Izolácia 

 Izolácia medzi primárnym vinutím a uzemnenými þasĢami je vyrobená 
z izolaþného papiera používaného do prístrojových transformátorov, ktorý je 
impregnovaný olejom transformátora vo vysokom vákuu.  OdolnosĢ voþi  prepätiu 
atmosférického a sieĢového pôvodu zabezpeþuje a požiadavky na elektromagnetickú 
kompatibilitu spĎĖa inštalovanie kapacitných krytín (polep) v izolácii a adekvátnych 
tieniacich krytov/odtienení.  

 Izolátory 

 Izolátory sú vyrobené z vysokokvalitného porcelánu valcového tvaru hnedej 
glazúry alebo z kompozitného materiálu so silikónovými rebrami sivej farby.  

 Nádoba transformátora 

 Nádobu transformátora tvorí zváraná oceĐová konštrukcia. Kvalitná antikorózna 
ochrana sa docieĐuje žiarovým pozinkovaním v súlade so štandardom ISO 1461/73. 
Pozinkovaný povrch je navyše chránený náterom farebného odtieĖu podĐa RAL-7001. Na 
požiadavku je možné dodaĢ aj iný farebný odtieĖ. Na nádobe sa nachádzajú dve skrinky 
svoriek sekundárnych vinutí pre transformátor prúdu a pre transformátor napätia. 

            Veko transformátora 

 Veko transformátora je odliate z hliníkovej zliatiny. V Ėom sú umiestnené aktívne 
þasti transformátora prúdu. 

 Svorky 

 Primárna svorka je vyrobená z hliníku alebo z medi majúca rozmery závislé od 
primárneho prúdu a/alebo od požiadavky odberateĐa. 
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 Sekundárne svorky sú umiestnené vo vnútri dvoch oddelených skriniek svoriek 
sekundárnych vinutí spolu so svorkami na uzemnenie sekundárnych vinutí. Svorky sú 
vyrobené z nehrdzavejúcej ocele rozmerov M8. Svorkovnica je konštruovaná v stupni 
ochrany IP55. 

 Olej 

 Transformátory sú naplnené vysokokvalitným olejom minerálneho pôvodu 
s prídavkom inhibítora vylepšujúceho odolnosĢ oleja voþi starnutiu. Odplynenie 
a dehydratácia oleja sa vykonáva vo vysokom vákuu tak, aby zostatkový obsah vody bol 
10 mikrogramov na gram, þím sa docieĐujú maximálne dielektrické vlastnosti izolácie. 
Olej transformátora používaný do prístrojových transformátorov zaruþene neobsahuje 
žiadne polychlórované bifenyly ani polychlórované terfenyly (PCB, PCT). 

 Dilatácia 

 Transformátor je hermeticky uzavretý bez možnosti kontaktu oleja s okolitým 
vzduchom. Vysokokvalitná kovová membrána vyrobená z  nehrdzavejúcej ocele 
kompenzuje tepelnú dilatáciu oleja. Kećže olej nie je v kontakte s okolitým prostredím, 
izolaþné vlastnosti izolácie sú maximálne zachované. 

 Aktívne þasti transformátora napätia 

 Jadro 
 Jadro transformátora napätia je otvorené, tyþové a vyrobené z magneticky 
orientovaného plechu valcovaného za studena v kvalite M4. 

 Sekundárne vinutie  

 Sekundárne vinutie je umiestnené na stĎpiku jadra. Je vyrobené z elektrolytickej 
medi a izolované dvojitým lakom teplotnej triedy B. Vinutie je dimenzované tak, aby 
vydržalo dlhotrvajúce a krátkotrvajúce tepelné a mechanické namáhanie. 

 Primárne vinutie 

 Primárne vinutie je umiestnené na izolaþný valec. Je vyrobené z elektrolytickej 
medi a izolované dvojitým  lakom teplotnej triedy B. Vinutie je dimenzované tak, aby 
vydržalo dlhotrvajúce a krátkotrvajúce tepelné a mechanické namáhanie. 

 Aktívne þasti transformátora prúdu 

 Jadrá 

 Jadrá transformátora prúdu sú navinuté a vyrobené z vysokokvalitného magneticky 
orientovaného plechu valcovaného za studena, z nano kryštalickej zliatiny alebo 
z mäkkého magnetického materiálu (Mumetal) v závislosti od požadovanej triedy 
presnosti. Primárne vinutie prechádza centrom jadra, þo znamená, že transformátor prúdu 
predstavuje transformátor nízkoreaktantného typu (IEC60044-6). Tento spôsob umožĖuje 
použitie poþítaþového programu na presný výpoþet odoziev/reakcií poþas trvania 
prechodných podmienok v sieti. 

 Sekundárne vinutie 
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 Sekundárne vinutie je rovnomerne rozložené pozdĎž obvodu jadra. Je vyrobené 
z vysokokvalitného medeného drôtu teplotnej triedy B. 

 
 3. DODÁVKA A PREPRAVNÉ PODMIENKY 
 

Transformátory sa dodávajú  úplne dokonþené, naplnené olejom a odskúšané 
v súlade so zmluvne predpísaným štandardom. Transformátory typu VAU sa balia vo 
vodorovnej polohe do drevených debien alebo do latkových klietok. 

 
 4. ZDVIHNUTIE TRANSFORMÁTORA A JEHO KONTROLA 
 

Pred inštaláciou transformátora sa odstráni obal a vykoná sa kontrola.  
Pri zistení akéhokoĐvek poškodenia (prasknutý þi poškodený izolátor, únik oleja, 

poškodené kovové þasti, ohnuté svorky atd.) sa nesmie transformátor zainštalovaĢ  do 
elektrického zariadenia, o þom je potrebné informovaĢ výrobcu alebo jeho autorizovaný 
servis.  
Kontaktný telefón: 01 / 37 94 112,  fax 37 94 040, E-mail: info@koncar-mjt.hr 
 Transformátor treba do miesta jeho inštalovania transportovaĢ v originálnom obale. 
Po rozbalení sa transformátor zdvihne pomocou lana na podstavec (príloha þ. 2 – Pokyny 
pre montáž). Zdvíhacie lano treba pomocou háku pripevniĢ k miestam na veku  
transformátora, ktoré sú na to urþené. OceĐové zdvíhacie lano musí maĢ priemer 10 mm. 
Ćalej treba dávaĢ pozor, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu izolátora, VN svoriek þi 
chrániþa membrány ani k prevráteniu transformátora.  

 Taktiež je potrebné skontrolovaĢ polohu membrány v otvore na chrániþi 
membrány a  porovnaĢ ju s polohou na iných  transformátoroch. Poloha membrány musí 
byĢ na všetkých transformátoroch rovnaká. Rozdiel nesmie byĢ väþší než ±10 mm. 

 
5. PRIPOJENIE TRANSFORMÁTORA 

 

 Transformátor umiestnený na príslušnom mieste treba pripevniĢ k portálu 
adekvátnymi skrutkami a  potom pripojiĢ uzemnenie. Uzemnenie svorkou musí byĢ 
prevedené podĐa predpisov platiacich pre zariadenia s napätiami vyššími než 1 kV. Nesmie 
dôjsĢ k poškodeniu antikoróznej ochrany svoriek ani vodiþov, aby tak nedošlo ku korózii 
spoja.    

 Niektoré transformátory sú konštruované takým spôsobom, že transformátor je 
primárne prepojiteĐný, þo je vyznaþené na výrobnom štítku. Transformátory sa dodávajú s 
prípojkou pre najvyšší prúd. Spôsob prepojenia je zobrazený na štítku umiestnenom 
v sekundárnej skrinke  transformátora. 

 Primárne vodiþe sa na primárnu svorku spájajú pomocou adekvátnych prepojení. 
Spojenie musí byĢ mechanicky a galvanicky bezchybné a správne.  

Kontaktné povrchy primárnych svoriek a prepojení primárneho prepájania treba 
pred montážou na veko transformátora prebrúsiĢ jemným brúsnym papierom 
(4 až 6 Ģahov papierom o zrnitosti 100) a vhodnými prostriedkami urobiĢ ochranu  proti  
galvanickým prúdom. 
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 Sekundárne svorky na kombinovaných transformátoroch sa spájajú podĐa 
 miestnych a všeobecne platných predpisov. Vopred je potrebné skontrolovaĢ odpory 
sekundárnych obvodov a  odpor izolácie (Meggerov test). 

Jednu svorku každého sekundárneho vinutia kombinovaného transformátora  
je nutné uzemniĢ. 
 
 Poznámky vzĢahujúce sa na transformátor napätia:  

- UzemniĢ je možné iba jeden koniec z troch vinutí tvoriacich spojku “otvorený 
trojuholník”. 

- Koniec vysokonapäĢového vinutia nachádzajúceho sa v skrinke svoriek sekundárneho 
vinutia transformátora napätia a oznaþeného ako N musí byĢ poþas prevádzky 
transformátora uzemnený. Odpojený môže byĢ iba poþas merania tgG. 

- Sekundárne elektrické obvody transformátora napätia smú byĢ chránené poistkami.  
Osobitnú pozornosĢ treba obrátiĢ na to, aby kontaktný odpor poistiek, ktoré sa 
pripájajú na sekundárne vinutie triedy presnosti 0.2 bol taký, aby túto triedu presnosti 
nenarušil. 

  
Poznámky vzĢahujúce sa na transformátor prúdu:  

- Pred jeho uvedením do prevádzky skontrolovaĢ, þi sú záĢaže pripojené na všetkých 
sekundároch transformátora prúdu. Pripojenia jadier, ktoré sa nepoužívajú, musia 
byĢ skratované. 
Prepojenia na skratové spájanie sa nachádzajú v skrinke svoriek sekundárneho vinutia. 

- Sekundárne obvody transformátora prúdu môžu byĢ otvorené až 1 min bez toho, 
aby došlo k poškodeniu transformátora. 

 
 
6. SKLADOVANIE  TRANSFORMÁTORA 
 
 Transformátor je v sklade uložený prevažne v horizontálnej polohe a zabalený. 
Transformátor sa odporúþa skladovaĢ u suchom a vzdušnom krytom priestore. DĎžka 
životnosti originálneho obalu je šesĢ (6) mesiacov vo vonkajšom prostredí a 18 mesiacov 
na suchom a vzdušnom mieste. Skutoþná životnosĢ obalu môže v suchom a vzdušnom 
vnútornom priestore, avšak v závislosti od klimatických podmienok, trvaĢ aj dlhšie. Stav 
obalu treba posúdiĢ na mieste jeho uskladnenia.  

 V prípade, ak sú transformátory v sklade uložené dlhší þas než je životnosĢ ich 
obalu alebo ak sa z nejakého iného dôvodu musia skladovaĢ bez obalu, majú sa rozbaliĢ 
a daĢ do stojacej polohy. Potom ich treba zaistiĢ proti prevráteniu. 

 Drevený obal je možné skladovaĢ oddelene a  podĐa potreby ho opakovane použiĢ.  

V prípade, že sa transformátory prepravujú na väþšiu vzdialenosĢ (viac než 
niekoĐko sto metrov), je potrebné ich znovu zabaliĢ. Treba dbaĢ na to, aby sa na výrobu 
obalu používalo iba zdravé drevo. 
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7. ÚDRŽBA TRANSFORMÁTORA V PREVÁDZKE   
 V rámci údržby transformátora užívateĐ musí a môže urobiĢ všetky pracovné 
úkony, o ktorých je skonštatované, že ich je nutné vykonaĢ poþas roþnej revízie alebo 
v priebehu samotnej údržby, a ktoré si nevyžadujú priame otváranie transformátora. 

 V záruþnej dobe je zakázané akékoĐvek otváranie transformátora ako aj vypúšĢanie 
prípadne dopĎĖanie oleja, þo sa neodporúþa robiĢ ani po zániku záruþnej doby. UžívateĐ 
každý takýto zásah robí na svoje vlastné náklady a na svoje riziko. 

 Na transformátoroch treba  pravidelne skontrolovaĢ: 

  a)  pri prehliadke rozvádzaþa a najmä, keć pominú abnormálne podmienky v sieti 
(skraty, atmosférické vybíjanie, búrky a pod.) : 

 - polohu dilataþnej membrány       

 Vyššia poloha membrány vo vzĢahu k iným transformátorom v tom istom poli 
môže poukazovaĢ na zlyhanie/poruchu transformátora. 

- skontrolovaĢ, þi nedošlo k mechanickým poškodeniam 

 b)  pri roþnej generálnej oprave zariadenia/rozvádzaþa 

 - všetko pod a) 

 - stav prípojok/svoriek  (kontaktov) 

 - kvalitu  uzemnenia  

 - vyþistiĢ vonkajšie povrchy transformátora 
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Okrem pravidelného sledovania stavu a pravidelnej údržby transformátora sa 
odporúþajú aj kontroly podĐa priloženej tabuĐky: 

Zoznam kontrol kombinovaných prístrojových transformátorov  
 

Typ kontroly Ako þasto vykonávaĢ kontroly 
2-3 krát 
roþne 

raz do roka Behom 
prvých10 
rokov 

Behom prvých10 rokov 

Hladina 
membrány 

ſ ſ ſ ſ 

Stopy po úniku 
oleja 

ſ ſ ſ ſ 

Elektrické 
spojenia 

 ſ ſ ſ 

Odpor izolácie   ſ ſ 
Meranie tanį 
izolácie 

  ſ ſ 

Analýza 
plynov v oleji 

  ſ ſ 

 
Meranie tgG v teréne sa vykonáva podĐa pokynov uvedených v prílohe (príloha 

þíslo 3). Hladina skúšobného napätia má byĢ 2 kV.  
 

Odber vzoriek oleja za úþelom chromatografickej analýzy plynov rozpustených v 
oleji sa vykonáva podĐa návodu v prílohe (príloha þíslo 4). Ak chromatografická analýza 
oleja preukáže, že ide o poškodenie izolácie a o lokálne prehrievanie, je nutné poradiĢ sa s 
výrobcom. 

Transformátor je naplnený dodatoþným množstvom oleja - cca 2 litre 
postaþujúceho na to, aby sa olej z transformátora odobral za úþelom vykonania 
chromatografickej analýzy poþas životnosti transformátora bez jeho doplnenia. 
 

Keć na základe vnútorných predpisov užívateĐ musí urobiĢ chromatorafickú 
analýzu plynov rozpustených v oleji aj pred uplynutím 10 rokov, potom o tom bude musieĢ 
informovaĢ výrobcu.  
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Na hodnotenie stavu transformátora platí nasledujúca tabuĐka medzných hodnôt 
pre plyny rozpustené v oleji: 

Chormatografická abuĐka  
 
 

 ROKY  V  PREVÁDZKE 
Plyn 0-3 3-15 �15 
H2 100 250 500 

CH4 10 30 80 
C2H6 10 40 50 
C2H2 10 15 20 
C2H4 10 40 50 
CO 300 500 700 
CO2 900 1500 3000 

 
 

V niektorých prípadoch môže k výskytu plynov dôjsĢ v dôsledku chemickej reakcie 
medzi rozliþnými materiálmi. Výskyt samotného vodíka bez žiadnych iných 
uhĐovodíkových zlúþenín (CH4, C2H2,C2H4 a C2H6) je spoĐahlivou indikáciou chemického 
generovania plynov. V tomto prípade koncentráciu vodíka treba ignorovaĢ bez 
ohĐadu na jeho hodnotu. (Prax ukazuje, že v tomto prípade zaþne koncentrácia vodíka po 
10 rokov klesaĢ bez ohĐadu na to, þi transformátor je alebo nie je v prevádzke.) 

 
VzhĐadom na veĐké riziko chybného hodnotenia stavu izolácie nemá skrátená 

chromatografická analýza založená na detekcii vodíka bez žiadnych iných uhĐovodíkov 
žiaden zmysel. Iba kompletná chromatografická analýza umožĖuje nazrieĢ do stavu 
izolácie. 
 
 

 



NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU KOMBINOVANÉHO PRÍSTROJOVÉHO TRANSFORMÁTORA TYP VAU 
 

05.2014  KMT  UPTU-115 
 

10

PRÍLOHA þíslo 1  
 

PRIEREZ KOMBINOVANÉHO TRANSFORMÁTORA TYPU VAU 
 

 

 

1. chrániþ membrány 

2. indikátor polohy  membrány 

3. skrutka na odvzdušnenie 

membrány 

4. membrána 

5. izolácia 

6. sekundárne vinutie 

transformátora prúdu 

7. primárna svorka 

8. jadro transformátora napätia 

9. sekundárne vinutie 

transformátora napätia 

10. primárne vinutie 

transformátora napätia 

11. veko transformátora 

12. izolátor 

13. nádoba transformátora 

14. ventil na plnenie 

a vypúšĢanie oleja 

15. sekundárna skrinka 

16. sekundárne svorky 
 
 
 
 
 

. 
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PRÍLOHA  þíslo 2   Pokyny pre montáž – nákres 
 

 



NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU KOMBINOVANÉHO PRÍSTROJOVÉHO TRANSFORMÁTORA TYP VAU 
 

05.2014  KMT  UPTU-115 
 

12

PRÍLOHA þíslo 3              Pokyny pre meranie tgG 
 

 Meranie tgG v teréne sa vykonáva nasledovným spôsobom: 
Po odpojení kombinovaného transformátora od siete v skrinke svoriek 

sekundárneho vinutia transformátora napätia treba svorku oznaþenú ako N odpojiĢ od 
uzemĖovacej svorky ( ). Svorku N skratovaĢ s vysokonapäĢovou svorkou A na veku 
transformátora. Most na meranie kapacity a tgG treba spojiĢ medzi uzemĖovacou svorkou 
( )  v sekundárnej skrinke a svorkou A na veku transformátora.  

 
Hladina skúšobného napätia má byĢ 2 kV. 
Poþas merania musia byĢ všetky sekundárne vinutia skratované a uzemnené. 

 

Kombinovaný prístrojový transformátor obsahuje transformátor napätia, ktorého 
primárne vinutie sa skladá z väþšieho poþtu sériovo spojených segmentov, ktorých 
konce/ukonþenia sú spojené na zodpovedajúce kapacitné krytiny/polep vo vnútri hlavnej 
izolácie. Kećže v dôsledku toho je možné kapacitu a uhol dielektrických strát meraĢ iba 
v þasti hlavnej izolácie, hladina skúšobného napätia je preto obmedzená na 2 kV.  

Pri meraní kapacity a tgį, nie je možné vylúþiĢ vplyv primárneho vinutia, þo 
znamená vplyv indukþnosti a pôsobenie odporu. Meraná hodnota tgG je preto väþšia než je 
tgG samotnej izolácie. 

Na hodnotenie stavu izolácie je preto potrebné sledovaĢ zmenu nameraných hodnôt 
tgį v priebehu þasu. Jeho absolútna meraná hodnota nie je kritériom pre tohto hodnotenie. 

Upozornenie: Po skonþení merania a pred zapojením transformátora do siete treba 
povinne uzemniĢ svorku N v skrinke svoriek sekundárneho vinutia. 
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PRÍLOHA þíslo 4 Pokyny pre odber vzoriek oleja 

C 

E 

D

F

G 

����ON 

 

1. VypúšĢací ventil na nádobe prístrojového    6. Výtlaþný piest striekaþky 

     transformátora      7. Jednosmerný kovový ventil 

2. Zariadenie na vypustenie oleja         8. Olejonepriepustná 

3. UĢahovacia objímka                    priehĐadná plastová rúrka 

4. Vystrećovací krúžok s O-krúžkom   9. Nádoba na odpadový olej 

5. Sklenená striekaþka      10. Kovový uzáver 
 





K(o il e/^ o
n

VAU -Wuv
tA - NlFrooooFlv
|r'-1"llro-oFlvfr;-dl rooltr__lv
ir"-r^-l I rooltr__lv
[d"-d;l l-to-ooFlv

+ Ue[-7lmv/kA

t l--so_l Hz

vt [is-ro' I
lT5lvn cr. I o: I
l r s lvn cr.l oZ
I so -lvn 

ct.l-sp-l
l-sb-lvn cr. I rP I

PRISTROJOVT TRANSFORMATOR
*on [--l
tuh/tdynl sr s---ao I xa

-iq Wn [ro-]vn
IE1-2sA f-M66T1n I rs -lvn

l l-Twnn lso lvn
F rv @71-]tn Iso lvn

"l.lozsrssl extll5olz

"r. I 
ozsrss l Ext | 150 lz

"r.l- spzo -l otejlrzslks
.r. l-spzo lcetkomlEoo lke

Mode in Crootio M 1 39328

Nopomeno:-Podlogo svijetlo sivo o oznoke

i okviri crne boie.

(Podrutje primjene) (Toleranci.le)
HRN f4.A1110 (Sirovino-br') 

ABS r.5 mm

VYROBNV STITOX
NAME PLATE

+K@NGAR
l(onaar - lmtumdf fendb|mB. |rc.



o

-g
=vo-
-'o

\o-

-! 
\>r Ncf\>\ c)F'o- z

c=-
-N-i.
N \--:
-l-c()->.'r J 5.
q)-o 9)r..J | -= th

()--c(D6i59 i-:< _o :: ;i p
=>",;i>'Yq)xia)
l! oc > o
o->-io>

f
\:'
o-

\ct
E

co

co

o
\c,-o

c)(t

+N
o_

Z
LU

L
N

.=, <
;-i *
a

c\]

ct I-A A-lr =

8

'135

co

(Podrudje primjene) (Tolefancijel
HRN M.A1.110

(Obrodo) (Mjerilol l{Masa) 0.062

ABS 1,5 nm
{Sirovina-br.)

(Biljeske) Datum Konstr. ino.Zivkovie f ,\-1 SCHEMA ZAPOJENIA
TLECTRICAL DIAGRAN/

11.2012. inq.Ubrekie \--\
fTTrLJ\\ o t\\ n
l(mdar- lruturn nt bansfoimen, |rc.

\/,117 ?Q1,
Lisi
Listova

Zamiena za l Zanienleno sa



B(@NGA* | 
Krobico svorky sekund6rneho vinutio

TERi'/INAL BOXIS
M117202

f'drb- l.ura'a t.|atr:l' L. SECONDARY

ldentifikoln6 tobul'ko

@ @ @,O @

CONNECTION PLATE

hrdlo Po2'lx2 Svorko M8x20 lN0
CABLE GLAND Pg21x2 SECONDARY TERMINAL I/8x20

.!:
_oo-o
c)

.,!2

'-'1,/'-P
do
l

co
)<

't

fl
r\c

El
o
-

(\
cl

INSTRUN/ENT TRANSFORN/ERS lnc.
0B-700/i 1



K(o L,\ G/. \ o KOMBINOVANY PRTSTROJOVY TRANSFORMATOR

Konrar-Mrmrraru,"metorrrn. lcotg'tED INSTRUMTNT TRANSFORMER VAU -1231 M1 J0549

.o
-o.9

..!2

16
-\\ -oI]
\o-J'C

o
.L

=!-
U)co

P.
13\>lr-rNl
ntr

E
=oo

+
O
C 

..1

O

o
oo€
;-o
(t)o

o

c)

o-

Jo

>a
\>\c
-oo
r!.

\()
g

-Y(Da

-Y

.Y(.t)

@(Dxo
E
.c
E
(l)

o!
ooc)(./)

c!

Lo
o
.ooo
o,o
Eq)
N

d
\c,N

c!f

=ga'E
; -o-so
ur \:\
€u,
,9.q

or
-o-
c'r.c

go
co

Prim6rno svorko
Primory terminol

Hmotnos: cco 500 kg

4xA2O/n52O

K6blov6 priechodko Pg21
Coble glond Pg21



  

 
 
 
 
P R Í S T R O J O V É 
TRANSFORMÁTORY    
N A P Ä T I A  
TYP  
 
 
 
VPU – 123 
 
 
 
NÁVOD NA OBSLUHU 
A ÚDRŽBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UPTU-113 
 
 
ýíslo diela: 35/85085       08.2015. 
 



Návod na obsluhu a údržbu prístrojového transformátora napätia typ VPU 
 

08.2015  KMT  UPTU-113 

 
2

 
 
 OBSAH 
 
 1. OblasĢ použitia ......................................................................................... 3 
 
 2. Technický popis transformátora  .............................................................. 3 
 
 3. Dodávka a prepravné podmienky ............................................................. 4 
 
 4. Zdvihnutie transformátora a jeho kontrola ............................................... 4 
 
 5. Pripojenie transformátora ......................................................................... 5 
 
 6. Skladovanie transformátora ..................................................................... 5 
 
 7. Údržba transformátora v prevádzke ......................................................... 6 
 
 8. Prílohy : 
 
  1. Nákres prierezu transformátora 
 
  2. Pokyny pre montáž - nákres 
 
  3. Pokyny pre meranie stratového uhlu tg! 
 
  4.  Pokyny pre odber vzoriek oleja  
 
  5. Osvedþenie o kvalite oleja 
 
  6. Výrobný štítok 
 
  7. Elektrická schéma transformátora 
 

8. Sekundárna skrinka 
 
9. Prístrojový nákres transformátora 

 
 
 
 



Návod na obsluhu a údržbu prístrojového transformátora napätia typ VPU 
 

08.2015  KMT  UPTU-113 

 
3

 

1. OBLASġ POUŽITIA 
 Tento návod sa vzĢahuje na olejové transformátory napätia typ VPU pre napäĢové 
hladiny od 72,5 kV do 420 kV. 

 2. TECHNICKÝ POPIS TRANSFORMÁTORA 

 Transformátor napätia typ VPU je transformátorom induktívneho typu, ktorý sa 
používa na izolovanie meracích a ochranných zariadení od vysokého napätia a na 
transformáciu meraných sieĢových napätí na napäĢovú hladinu upravenú pre meracie 
a ochranné zariadenia s definovanou presnosĢou. 

Transformátory napätia sú vyrobené v súlade so štandardom IEC 60044-2 alebo s 
inými medzinárodnými a tuzemskými štandardmi. 

 Jadro 
 Jadro transformátora napätia je otvorené, tyþové a vyrobené z magneticky 
orientovaného plechu valcovaného za studena (M4-0.27). 

 Sekundárne vinutie 

 Sekundárne vinutie je umiestnené na stĎpiku jadra. Je vyrobené z elektrolytickej 
medi a  izolované dvojitým lakom teplotnej triedy F. Vinutie je dimenzované tak, aby 
vydržalo dlhotrvajúce a krátkotrvajúce tepelné a mechanické namáhanie. 

 Primárne vinutie 

 Primárne vinutie je umiestnené na izolaþný valec. Je vyrobené z elektrolytickej 
medi a izolované izoláciou teplotnej triedy F. Vinutie je dimenzované tak, aby vydržalo 
dlhotrvajúce a krátkotrvajúce  tepelné a mechanické namáhanie. 

 Izolácia 

 Izolácia medzi primárnym vinutím a  uzemnenými þasĢami je vyrobená z  
izolaþného papieru pre prístrojové transformátory kvality P5318 podĐa DIN 
6740P5318/DIN 6740, ktorý je  vysušený a impregnovaný olejom transformátora vo 
vysokom vákuu.  Úþinok elektricky vodivých krytín (polep) kondenzátora rozložených 
v hlavnej izolácii priaznivo pôsobí na rozdelenie rázových (impulzných) a striedavých 
napätí vo vinutiach a v izolácii. Dôsledkom toho je rovnomerné zaĢaženie izolácie, þo 
nielenže tieto transformátory robí odolné voþi rázovým (impulzným) napätiam 
atmosférického pôvodu, ale umožĖuje aj optimálne zaĢaženie izolácie v normálnych 
prevádzkových podmienkach.  

 Izolátory 

 Izolátory sú vyrobené z vysokokvalitného porcelánu valcového tvaru a hnedej 
glazúry. Na požiadavku je možné dodaĢ aj iné sfarbenie glazúry. Izolátory môžu byĢ aj 
z kompozitného materiálu so silikónovými rebrami.  

 DĎžka pojazdnej drážky sa volí podĐa stupĖa zneþistenia okolia a podĐa požiadavky 
odberateĐa. 

 Nádoba transformátora  
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Nádobu transformátora tvorí zváraná oceĐová konštrukcia. Kvalitná antikorózna 
ochrana sa docieĐuje žiarovým pozinkovaním v súlade so štandardom ISO 1461. 
Pozinkovaný povrch je navyše chránený náterom farebného odtieĖu podĐa RAL-7001. Na 
požiadavku je možné dodaĢ aj iný farebný odtieĖ. 
 
 Svorky 

 Primárna svorka je vyrobená z pocínovanej medi alebo z hliníkovej zliatiny 
valcového alebo plochého tvaru.     

Sekundárne svorky sú z nehrdzavejúcej ocele dimenzie M8 a spolu so svorkami na 
uzemnenie sekundárneho vinutia sú umiestnené vo vnútri skrinky svoriek sekundárneho 
vinutia. 

 Olej 

 Transformátory sú naplnené vysokokvalitným olejom minerálneho pôvodu s 
prídavkom inhibítora vylepšujúceho odolnosĢ oleja voþi starnutiu. Odplynenie 
a dehydratácia oleja sa vykonáva vo vysokom vákuu tak, aby zostatkový obsah vody bol 
10 mikrogramov na gram, þím sa získavajú maximálne dielektrické vlastnosti izolácie. 
Olej transformátora používaného do prístrojových transformátorov zaruþene neobsahuje 
polychlórované bifenyly ani polychlórované terfenyly (PCB, PCT). 

 Dilatácia 

 Transformátor je hermeticky uzavretý bez možnosti kontaktu oleja s okolitým 
vzduchom. Vysokokvalitná kovová membrána vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 
kompenzuje tepelnú dilatáciu oleja. Kećže olej nie je v kontakte s okolitým prostredím, 
maximálne sú zachované izolaþné vlastnosti izolácie. 

 3. DODÁVKA A PREPRAVNÉ PODMIENKY 

Transformátory sa dodávajú  úplne dokonþené, naplnené olejom a odskúšané 
v súlade so zmluvne predpísaným štandardom.  

Transformátory typu VPU napäĢových hladín od 72,5 kV do 170 kV sa balia vo 
zvislej polohe do drevených debien alebo  do latkových klietok. Transportujú sa vo 
vertikálnej polohe a nesmú sa nahýbaĢ viac než 20°. 

Transformátory typu VPU-245 a VPU-420 sa balia vo vodorovnej polohe do 
drevených debien alebo do latkový klietok. 
 
 4. ZDVIHNUTIE TRANSFORMÁTORA A JEHO KONTROLA  
 

Pred inštaláciou transformátora sa odstráni obal a vykoná sa kontrola.  
Pri zistení akéhokoĐvek poškodenia (prasknutý þi poškodený izolátor, únik oleja, 

poškodené kovové þasti, ohnuté svorky atd.) sa nesmie transformátor zainštalovaĢ  do 
zariadenia, o þom je potrebné informovaĢ výrobcu alebo jeho autorizovaný servis.  

 
Kontaktný telefón: +385-1-379-4112,  fax +385-1-379-4040, e-mail: info@koncar-mjt.hr 
 
 Transformátor sa do miesta jeho inštalovania musí transportovaĢ v originálnom 
obale. Transformátor sa po rozbalení zdvihne pomocou lana na podstavec (príloha þ. 2 – 
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Pokyny pre montáž). Zdvíhacie lano treba pripevniĢ pomocou háku k miestam na veku  
transformátora, ktoré sú na to urþené. OceĐové zdvíhacie lano musí maĢ priemer 10 mm. 
Ćalej treba dávaĢ pozor na to, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu izolátora, VN 
svoriek þi chrániþa membrány ani k prevráteniu transformátora.  
Zaistenie proti prevráteniu sa zabezpeþí sluþkou spôsobom vyznaþeným na nákrese v 
prílohe. 

Taktiež je potrebné skontrolovaĢ polohu membrány v otvore na chrániþi membrány 
a  porovnaĢ ju s polohou na iných  transformátoroch. Poloha membrány musí byĢ na 
všetkých transformátoroch rovnaká. Rozdiel nesmie byĢ väþší než ±10 mm. 

 
5. PRIPOJENIE TRANSFORMÁTORA 

 

 Transformátor umiestnený na príslušnom mieste treba pripevniĢ k portálu 
adekvátnymi skrutkami a potom pripojiĢ uzemnenie. Uzemnenie svorkou musí byĢ 
prevedené podĐa predpisov platiacich pre zariadenia s napätiami vyššími než 1 kV. Nesmie 
dôjsĢ k poškodeniu antikoróznej ochrany svoriek ani vodiþov, aby tak nedošlo ku korózii 
spoja.   

 Primárne vodiþe sa na primárne svorky spájajú pomocou adekvátnych prepojení. 
Spojenie musí byĢ mechanicky a galvanicky bezchybné a správne. Primárne svorky sa po 
ich utiahnutí musia vhodnými prostriedkami ochrániĢ pred galvanickými prúdmi. 

 Sekundárne svorky na transformátoroch napätia sa spájajú podĐa lokálnych 
a všeobecne platných predpisov. Pred tým je potrebné skontrolovaĢ odpory sekundárov 
a pomocou Meggerovho testu vykonaĢ kontrolu odporu  izolácie. 

 Jednu svorku každého sekundárneho vinutia je nutné uzemniĢ.  

Uzemnený smie byĢ iba jeden koniec z troch vinutí tvoriacich spojku 
“otvorený trojuholník”. 

Sekundárne elektrické obvody smú byĢ chránené poistkami. Osobitnú pozornosĢ 
treba obrátiĢ na to, aby kontaktný odpor poistiek, ktoré sa pripájajú na sekundárne vinutia 
triedy presnosti 0.2 bol taký, aby túto triedu presnosti nenarušil. 

Vývod oznaþený ako tg! a nachádzajúci sa v skrinke svoriek sekundárneho vinutia 
musí byĢ vždy spojený s vývodom oznaþeným symbolom N a so zemou. OdpojiĢ sa 
môže iba poþas merania tg! a odporu izolácie. 
 
 6. SKLADOVANIE  TRANSFORMÁTORA 
 

Transformátor sa skladuje zabalený v originálnom obale a uložený vo vertikálnej 
alebo v horizontálnej polohe (v závislosti od napäĢovej hladiny). Transformátor sa 
odporúþa skladovaĢ u suchom a krytom priestore. DĎžka životnosti originálneho obalu je 
šesĢ (6) mesiacov vo vonkajšom prostredí a osemnásĢ (18) mesiacov na suchom a krytom 
mieste. Skutoþná životnosĢ obalu môže v závislosti od klimatických podmienok byĢ aj 
dlhšia. Stav obalu treba posúdiĢ na mieste jeho uskladnenia.  

  
 V prípade, ak sú transformátory uložené v sklade dlhší þas než je životnosĢ ich 
obalu alebo ak sa z nejakého iného dôvodu musia skladovaĢ bez obalu, vtedy sa majú 
rozbaliĢ a daĢ do stojacej polohy. Potom transformátory treba zaistiĢ proti prevráteniu. 
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 Drevený obal je možné skladovaĢ oddelene a  podĐa potreby ho opakovane použiĢ.  

V prípade, že sa transformátory prepravujú na väþšiu vzdialenosĢ (viac než 
niekoĐko sto metrov), je potrebné ich znovu zabaliĢ. Treba dbaĢ na to, aby sa na výrobu 
obalu používalo iba zdravé drevo. 

           7. ÚDRŽBA TRANSFORMÁTORA V PREVÁDZKE 
 
 V rámci vykonávania údržby transformátora užívateĐ musí a môže urobiĢ všetky 
pracovné úkony, o ktorých je skonštatované, že ich je nutné uskutoþniĢ poþas roþnej 
revízie alebo v priebehu samotnej údržby, a ktoré si nevyžadujú priame otváranie 
transformátora. 

 V záruþnej dobe je zakázané akékoĐvek otváranie transformátora ako aj vypúšĢanie 
prípadne dopĎĖanie oleja, þo sa neodporúþa robiĢ ani po zániku záruþnej doby. Každý 
takýto zásah užívateĐ robí na svoje vlastné náklady a na svoje riziko. 

 Na transformátoroch treba  pravidelne skontrolovaĢ: 

  a)  pri prehliadke rozvádzaþa a najmä, keć pominú abnormálne podmienky v sieti 
(skraty, atmosférické vybíjanie, búrky a pod.) : 

 - polohu dilataþnej membrány       

 Vyššia poloha membrány vo vzĢahu k iným transformátorom v tom istom poli 
môže poukazovaĢ na zlyhanie/poruchu transformátora. 

- skontrolovaĢ, þi nedošlo k mechanickým  poškodeniam 

 b)  pri roþnej generálnej oprave zariadenia 

 - všetko pod a) 

 - stav prípojok/svoriek  (kontaktov) 

 - kvalitu  uzemnenia  

 - vyþistiĢ vonkajšie povrchy transformátora 
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Okrem pravidelného sledovania stavu a pravidelnej údržby transformátora sa 
odporúþajú aj kontroly podĐa priloženej tabuĐky: 

Zoznam kontrol transformátorov napätia 
 

Typ kontroly Ako þasto vykonávaĢ  kontroly 
2-3 krát 
roþne 

raz do roka Behom 
prvých10 
rokov 

Behom prvých10 rokov 

Hladina 
membrány 

ſ ſ ſ ſ 

Stopy po úniku 
oleja 

ſ ſ ſ ſ 

Elektrické 
spojenia 

 ſ ſ ſ 

Odpor izolácie   ſ ſ 
Meranie tanį 
izolácie 

  ſ ſ 

Analýza 
plynov v oleji 

  ſ ſ 

 
 
Meranie tg! v teréne sa vykonáva podĐa pokynov uvedených v prílohe (príloha þíslo 3). 
Hladina skúšaného napätia má byĢ 2 kV.  
 

Odber vzoriek oleja za úþelom chromatografickej analýzy plynov rozpustených v 
oleji sa vykonáva podĐa návodu v prílohe 4. Ak chromatografická analýza oleja preukáže, 
že ide o poškodenie izolácie a o lokálne prehrievanie, je nutné poradiĢ sa s výrobcom. 

Transformátor je naplnený dodatoþným množstvom oleja - cca 2 litre 
postaþujúceho na to, aby sa olej z transformátora odobral za úþelom vykonania 
chromatografickej analýzy poþas životnosti transformátora bez jeho doplnenia. 
 

Keć užívateĐ na základe vnútorných predpisov musí urobiĢ chromatorafickú 
analýzu plynov rozpustených v oleji aj pred uplynutím 10 rokov, potom o tom bude musieĢ 
informovaĢ výrobcu.  
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Na hodnotenie stavu transformátora platí nasledujúca tabuĐka medzných hodnôt pre plyny 
rozpustené v oleji: 

Chromatografická tabuĐka 
 
 ROKY  V  PREVÁDZKE 

Plyn 0-3 3-15 �15 
H2 100 250 500 

CH4 10 30 80 
C2H6 10 40 50 
C2H2 10 15 20 
C2H4 10 40 50 
CO 300 500 700 
CO2 900 1500 3000 

 
 

V niektorých prípadoch môže k výskytu plynov dôjsĢ v dôsledku chemickej reakcie 
medzi rozliþnými materiálmi. Výskyt samotného vodíka bez žiadnych iných 
uhĐovodíkových zlúþenín (CH4, C2H2,C2H4 a C2H6) je spoĐahlivou indikáciou chemického 
generovania plynov. V tomto prípade koncentráciu vodíka treba ignorovaĢ bez 
ohĐadu na jeho hodnotu. (Prax ukazuje, že v tomto prípade zaþne koncentrácia vodíka po 
10 rokov klesaĢ bez ohĐadu na to, þi transformátor je alebo nie je v prevádzke.) 
VzhĐadom na veĐké riziko chybného hodnotenia stavu izolácie nemá skrátená 
chromatografická analýza založená na detekcii vodíka bez žiadnych iných uhĐovodíkov 
žiaden zmysel. Iba kompletná chromatografická analýza umožĖuje nazrieĢ do stavu 
izolácie. 
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Príloha þíslo 1. "Nákres prierezu transformátora 

 
 

 

 

 

1.  Primárna svorka 
2.  Chrániþ membrány 
3.  Kovová membrána 
4.  UkazovateĐ hladiny 

oleja 
5.  Príruba 
6.  Izolátor  
7.  Hlavná izolácia 
8.  Sekundárne vinutie 
9.  Primárne vinutie 
10. Jadro 
11.  Nádoba 

transformátora 
12.  Skrinka svorky 

sekundárneho 

vinutia 
13.  Tesniaca 

priechodka 
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Príloha þíslo 2.   " Pokyny pre montáž – nákres 
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Príloha þíslo 2.   " Pokyny pre montáž – nákres 
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PRÍLOHA þíslo 3              Pokyny pre meranie uhlových strát izolácie tg! 
 

 
 Meranie tg! v teréne sa vykonáva nasledovným spôsobom: 
 
Po odpojení transformátora napätia od siete  v skrinke svoriek sekundárneho 

vinutia transformátora treba svorky oznaþené ako N a ako tgį odpojiĢ od uzemĖovacej 
svorky ( ). Svorku N skratovaĢ s vysokonapäĢovou svorkou A na veku transformátora. 
Most na meranie kapacity a tg! treba spojiĢ medzi svorkami N a tg! v skrinke svoriek 
sekundárneho vinutia.  

 
Hladina skúšobného napätia má byĢ 2 kV. 
 
Všetky sekundárne vinutia musia byĢ poþas merania skratované a uzemnené. 
 

Upozornenie: Po skonþení merania a pred zapojením transformátora do siete treba 
svorky N a tgį v skrinke svoriek sekundárneho vinutia povinne skratovaĢ a uzemniĢ. 
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 Primárne vinutie transformátora napätia sa skladá z väþšieho poþtu sériovo 
spojených segmentov, ktorých konce sú spojené na príslušné kapacitné krytiny (polep)  vo 
vnútri hlavnej izolácie. Kećže v dôsledku toho je meranie kapacity a uhlu dielektrických 
strát možné iba v þasti hlavnej izolácie,  hladina skúšobného napätia je preto obmedzená 
na 2 kV.  

Pri meraní kapacity a tg!  nie je možné vylúþiĢ vplyv þasti primárneho vinutia. 
Meraná hodnota tg! je preto väþšia než je tg! samotnej izolácie. 

Meranú hodnotu je možné korigovaĢ faktorom závislým od konštrukcie 
transformátora. Nasledujúci nákres vysvetĐuje korekciu: 

 
 
  CS RS 
 CS –  kapacita þasti hlavnej izolácie 
 RS –  odpor þasti hlavnej izolácie 
  RW1– odpor segmentu primárneho vinutia 
 Rw1 tg! –  svorka spojená na kapacitnú krytinu (polep) 
 N  –  svorka spojená na koniec primár. vinutia 

 tg! N 
 
Kvôli þasti primárneho vinutia meraná tgį má hodnotu: 

tg!m = #CS(RS+RW1) = #CSRS + #CSRW1 = tg!corr + #CSRW1 

kde je: 
tg!m – meraná hodnota tg!   
tg!corr  –  skutoþná hodnota tg! þasti izolácie 

 
Z toho vyplýva relácia pre korigovaný stratový uhol tgį samotnej izolácie: 
 
tgįcorr = tg!m - #CSRW1 
 

 
Hodnotu RW1 možno nájsĢ na rutinnom protokole konkrétneho transformátora 

alebo treba kontaktovaĢ výrobcu. 
 
 

Meranie kapacity a tg! slúži ako kontrola stavu izolácie. Pri hodnotení stavu 
izolácie sa odporúþa sledovaĢ skôr zmenu meranej hodnoty tg! v priebehu þasu než 
absolútnu hodnotu. 
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Príloha þíslo 4.   " Pokyny pre odber vzoriek oleja 
 

C 

E 

D

F

G 

����ON 

 

1. VypúšĢací ventil na nádobe prístrojového    6. Výtlaþný piest striekaþky 

     transformátora      7. Jednosmerný kovový ventil 

2. Zariadenie na vypustenie oleja         8. Olejonepriepustná 

3. UĢahovacia objímka                    priehĐadná plastová rúrka 

4. Vystrećovací krúžok s O-krúžkom    9. Nádoba na odpadový 
olej 

5. Sklenená striekaþka      10. Kovový uzáver 
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