
Abstrakt: 

Diplomová práce se zabývá problematikou modernizace provozu důlních výkonových transformátorů 
v nevýbušném provedení, které v současnosti na Dole Paskov zajišťují téměř veškerou dodávku 
elektrické energie v důlní síti.  
V první úvodní části je popis a návrh transformátoru obecně, teoretický rozbor, konstrukční 
uspořádání a princip funkce. Druhá část je obeznámení a popis transformátoru v nevýbušném 
provedení provozované na plynujících dolech, technické údaje transformátoru typu IT3Sb. Následuje 
třetí oddíl zaměřený na problematiku provozování transformátoru s tepelnou a elektromagnetickou 
ochranou, ochranným relé a nevýhody s nimi spojené. Pokračování je v popisu nejčastěji se 
vyskytující se poruchy a předpokládané příčině s návrhem řešení problematiky. Následně jsou 
uvedeny měření na transformátorech, metody, popis měřící metody, zhodnocení naměřených 
výsledků. Práce je ukončena návrhem modernizace trafostanice instalací vakuového spínače, 
elektronické ochrany a návrhem úpravy nevýbušného provedení v pevném závěru. 
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Transformační poměr;  magnetický tok;  rozptylový magnetický tok;  magnetické pole;  rozptylová 
reaktance;  ztráty v železe; napětí nakrátko;  zkratový  proud;  jmenovitý proud transformátoru; plechy 
pro elektrotechniku;  hysterezní ztráty; anizotropní  plechy;  vířivé proudy;  měrný elektrický odpor;  
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odpor; proudovodná dráha; odpor kontaktního styku; přítlačná síla; dielektrický absorpční poměr 
DAR;  polarizační index PI;  dielektrický vybíjecí index DD;  rázový generátor;  izolační odpor. 

 

Abstract: 

Thesis deal with problems modernizing running mine wattage transformers in inexplosive fulfilment 
that the presently at Mine Paskov interlock almost all supply seat power control energy in mine net.  
In first exordium is description and proposal transformer generally, theoretic analysis, constructional 
make - up and principle function. Alternative part be notified and description transformer in 
inexplosive fulfilment run on gassy pits, technical data transformer type IT3Sb. Follows third division 
intent on problems prosecution transformer with heat and etherial protection, protective relay and 
disavantages with them connected. Continuation be in description most often incident disturbances 
and implied trust cause with proposal solving problems. Subsequently are mentioned metering on 
transformers, method, description method of measurement, estimation measured results. Work is 
finished proposal modernizing transformer  installation vacual contact - maker, electronic wardships 
and proposal adjustment inexplosive fulfilment in unyielding close. 
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Seznam použitých symbolů a značek: 

symbol název jednotka 
 
B 
DAR 
DD 
F 
I 
N 
P 
Pk 
PI 
R1, R2 
S 
Sj 

 
Indukce 
Dielektrický absorpční poměr 
Dielektrický vybíjecí index 
Přítlačná síla kontaktu 
Elektrický proud 
Počet závitů 
Výkon 
Ztráty ve vinutí 
Polarizační index 
Činný odpor  vinutí   
Zdánlivý výkon transformátoru 
Průřez magnetického obvodu 

 
(T) 
(-) 
(-) 
(N) 
(A) 
(-) 
(W) 
(W) 
(-) 
(Ω) 
(VA) 
(m2) 

U 
X 
ks 
∆pB  
∆p´

Bj                    
uk  
Φ 
φ 
ϕ  
ϕ1 
ϕ1h 
ϕ1σ 
ν 
ρ     
σ 
 

Elektrické napětí 
Reaktance 
Rogowskiho činitel  
Měrné ztráty  pro danou magnetickou indukci 
Měrné magnetizační příkony 
Napětí nakrátko 
Celkový magnetický tok 
Magnetický tok ve vzduchové mezeře 
Časový úhel mezi napětím a proudem 
Rozptylový magnetický tok 
Magnetický tok železným jádrem 
Rozptylový magnetický tok  
Řád harmonické 
Měrný elektrický odpor 
Proudová hustota 
     

(V) 
(Ω) 
(-) 
(W kg-1) 
(VA kg-1) 
(-) 
(Wb)  
(Wb) 
(rad) 
(Wb) 
(Wb) 
(Wb) 
(-) 
(Ωm) 
(A mm-2)    
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ÚVOD: 

V důlních podmínkách je energie pro pohony strojů předávána pomocí rozvodu stlačeného vzduchu, 
použitím vznětových motorů a hlavně pomocí rozvodu elektrické energie. Stlačený vzduch i dieselovy 
motory mají své specifické použití. Opačně je tomu s elektrickou energií, která je používána pro 
napájení všech pohonů, ať už jsou to různé dopravníky, dobývací a razící technologie, čerpadla, 
ventilátory, hydraulické nakládače a vrtací vozy. Proto jsou v důlní síti instalovány výkonové 
transformátory v nevýbušném provedení napojené na vysokonapěťový rozvod 6 kV. 

Pro provoz Dolu Paskov je zapotřebí instalace poměrně vysokého množství důlních výkonových 
transformátorů, které byly vyráběny a dodávány nejvíce v sedmdesátých a osmdesátých letech. 
Vzhledem ke stáří a k času používání nebyly prováděny na těchto typech transformátorů zatím žádné 
změny a úpravy. Z důvodů zajištění vyšší bezpečnosti a z důvodů snížení poruch na transformátorech 
typu IT3Sb je proveden návrh modernizace provozu důlních transformátorů. Tato práce se zabývá 
řešením této problematiky. 
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1. Popis a funkce transformátorů                                   

1.1.Princip transformátorů 

Transformátor je netočivý elektrický stroj, pracující na principu elektromagnetické indukce.Slouží 
k přeměně elektrické energie o určitém napětí na elektrickou energii o jiném, popř. stejném, napětí. To 
se děje bez přispění mechanické energie. Je složený z magnetického obvodu a vinutí primárního a 
sekundárního. Do primárního vinutí se přivádí elektrická energie, ze sekundárního vinutí se odvádí. 
Primárních i sekundárních vinutí může být větší počet. Poměr počtu závitů primárního i sekundárního 
vinutí udává též poměr napětí ve vztahu 

2

1

2

1

U

U

N

N ≅ ,                             (1) 

kde  
2

1

U

U
 je transformační poměr                       [ - ] 

   N 1  , N2  je počet závitů vstupního  a výstupního vinutí      [ - ] 
   U 1  je vstupní napětí                         [ V ] 
   U 2  je výstupní napětí                        [ V ] 
 
Potom převod 
 

2

1

N

N
p =  ,                            [ - ]      (2) 

kde  N 1  , N2  je počet závitů vstupního  a výstupního vinutí       [ - ] 
 
 
Počty závitů jsou v nepřímém poměru k proudům a platí 

    
1

2

2

1

I

I

N

N =            (3) 

kde   
1

2

I

I
 je transformační poměr                       [ - ] 

   N 1  , N2  je počet závitů vstupního  a výstupního vinutí       [ - ] 
   I1   je vstupní proud                          [ A ] 
   I2   je výstupní proud                         [ A ] 
 
Přenášený výkon transformátoru  

   2211 IUIUP ⋅≅⋅=                   [ W ]      (4) 
kde  U 1  je vstupní napětí                          [ V ] 
   I1   je vstupní proud                           [ A ] 
       U 2  je výstupní napětí                        [ V ] 
         I2   je výstupní proud                        [ A ] 
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Obr.1 Jednofázový dvouvinuťový zatížený transformátor 

 
 Podmínky napěťové rovnováhy odvodíme pro případ dvouvinuťového jádrového transformátoru. Na 
jádře je pravotočivě navinuto vstupní vinutí s N1 závity napájené napětím u1 , takové okamžité 
polarity, že proud i1 tekoucí tímto vinutím vyvolá magnetický tok ϕ1.  Tento má smysl naznačený na 
obrázku č.1. Hlavní část tohoto toku ϕ1h  se uzavírá železným jádrem o malém magnetickém odporu a 
zabírá s výstupním vinutím. Zbývající malá část, které říkáme rozptylový tok, se uzavírá vzduchem a 
vinutím. Lze napsat: 

   σϕϕϕ 111 += h                         [ Wb ]     (5) 
kde   ϕ1h   je magnetický tok železným jádrem           [ Wb ] 
   ϕ1σ   je rozptylový magnetický tok              [ Wb ] 
 
Jestliže připojíme zátěž tvořenou impedancí Zv (Rv, Lv) na svorky výstupního vinutí transformátoru, 
pak na svorkách výstupního vinutí naměříme napětí u2, které musí být podle Lenzova zákona takové 
okamžité polarity, aby proud i2 procházející výstupním vinutím vytvořil magnetické pole ϕ2 , které 
v každém okamžiku působí proti poli ϕ1 . Stejně jako magnetický tok ϕ1 uzavírá se také magnetický 
tok ϕ2  jednak hlavním magnetickým obvodem – složka ϕ2h  a jednak rozptylovými cestami – složka 
ϕ2σ  , takže lze psát 

   σϕϕϕ 222 += h                        [ Wb ]     (6) 
kde  ϕ2h   je magnetický tok železným jádrem           [ Wb ] 
   ϕ2σ   je rozptylový magnetický tok              [ Wb ] 
 
 
Pro vstupní obvod pak z II. Kirchhofova zákona platí : 

   
dt

d
N

dt

d
NiRu h

h
2

1111111 )(
ϕϕϕ σ −++=         [ V ]    (7) 

se vstupními závity N1  je spřažen jednak celkový tok ϕ1  a jednak proti němu působící hlavní 
magnetický tok ϕ2h . 

   
dt

d
N

dt

d
NiRu h

h
1

2222222 )(
ϕϕϕ σ ++−−=    [ V ]    (8) 

s výstupními závity N2  je spřažen  jednak celkový tok ϕ2  a jednak proti němu působí hlavní 
magnetický tok ϕ1h  . 
V náhradním schématu je vstupní vinutí nahrazeno činným odporem R1 a rozptylovou reaktancí  X1σ, 
výstupní vinutí činným odporem R2́ a rozptylovou reaktancí  X´2σ. Tzv.vnitřní  napětí  U1 je na 
paralelním obvodu složeném z činného odporu  R Fe s proudem  IFe, jímž vyjadřujeme ztráty v železe a 
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z reaktance Xµ , jejímž proudem  Iµ je vyjádřen magnetizační proud. Obě složky proudu fázorově 
složené dávají výsledný proud naprázdno  I0 . 
  

  
         Obr.2 Náhradní schéma transformátoru 
 
Na obr.3 je fázorový diagram zatíženého transformátoru, kreslený pro převod N1/ N2 = 1. Vlivem 
činných a reaktančních úbytků napětí  v primárním a sekundárním vinutí při jmenovitém převodu 
vychází sekundární napětí U2 menší než primární U1 . Úhel ϕ2 mezi  fázorem sekundárního napětí U2 a 
sekundárním proudem I2 závisí na druhu zatížení. Dle toho je i výsledný diagram, a to zda jde o 
zatížení činné a indukční nebo zatížení činné a kapacitní. Fázorový součet činných úbytků napětí 
primárních i sekundárních a reaktančních úbytků napětí primárních i sekundárních nám dává napětí 
nakrátko Uk . 
 
 

                                     
 

Obr.3. Fázorový diagram zatíženého transformátoru 
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Pro výpočet napětí nakrátko platí  

 
22
XRk UUU +=                     [ V ]         (9) 

 

( ) ( )´
2

´
211

´
2

´
211 IXIXjIRIRU k σσ +++=           [ V ]         (10) 

Napětí nakrátko,vyjádřené obvykle v poměrné hodnotě vztažené k jmenovitému napětí uk [%], je 
důležitý ukazatel pro posuzování vlastností transformátoru a je vyjádřeno vztahem: 

 100
1

⋅=
n

kn
k U

U
u                       [ % ]         (11) 

   kde Ukn  je napětí na transformátoru během měření nakrátko při protékajících jmenovitých proudech 
a teplotě 75°C  
 
Napětí nakrátko při posuzování vlastností transformátoru a jeho provozu: 

a) Určuje úbytek napětí na sekundární straně transformátoru, 

b) Ovlivňuje velikost zkratového proudu, neboť 

N
k

k I
u

I ⋅= 100
                            [ A ]          (12)  

kde IN     je jmenovitý proud transformátoru            [ A ] 
        uk   napětí nakrátko                      [ % ] 
 

c) Při paralelním chodu několika transformátorů se rozdělí výkon na jednotlivé stroje podle 
velikosti napětí nakrátko uk . Transformátor s nižším napětím nakrátko uk převezme větší 
zatížení než transformátor s vyšším napětím nakrátko. Paralelní chod transformátoru je možný 
jen při určitém druhu spojení vinutí a nelze všechny druhy transformátoru paralelně spojovat. 
Velikost napětí nakrátko je předepsána pro běžné energetické transformátory normami. 
Zatímco u určitých druhů transformátorů je požadavek poměrně vysokého uk , např. zvonkové 
transformátory, naopak  u pecových transformátorů bylo napětí  nakrátko co nejmenší, neboť 
se do obloukové pece dostane více činné energie a zařízení pracuje s výhodnějším účinkem. 

Rovněž u transformátorů zkratových se požaduje velmi malé napětí nakrátko, tj. v rozmezí  1,5%  až    
2,5 %. 
Procentní činná složka napětí nakrátko 

                100⋅=
P

P
u k

R    [ % ]       (13) 

kde   Pk    jsou ztráty ve vinutí (ztráty nakrátko)             [ W ]  
 
         P     je jmenovitý výkon transformátoru.              [ VA ]  
 
Procentní reaktanční složka napětí nakrátko uX závisí na druhu vinutí,  jeho rozměrech a počtu závitů. 
Pro jednoduché válcové vinutí (obr.4) platí 
  

4
1

1

10

8

⋅
=

V

SS
X IU

bkNOfI
u                  [ % ]       (14) 

  
kde    f     je kmitočet                           [ Hz ]             
     I1    jmenovitý primární proud                   [ A ] 
        N1  počet primárních závitů,jimiž prochází proud  I1         [ - ] 
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        Os  střední průměr vinutí                      [ m ] 
    U 1  je vstupní napětí                           [ V ]  
 

 
2

21 ss
s

DD
O

+= π                                       

  
 

Obr.4.Válcové vinutí transformátoru 
 
b je ekvivalentní šířka mezery 

 
3

21 aa
b

++∆=                  
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Rogowského činitel ve skutečnosti opravuje předpoklad, že siločáry rozptylového toku mají přesný 
rovnoběžný průběh s osou rozptylového toku, čímž je rozptylová reaktance větší, než ve skutečnosti. 
Nejčastěji je používán empirický opravný součinitel k < 1. Později Rogowski dopřesnil na základě 
Maxwellových rovnic přesný vztah závisející na geometrických rozměrech vinutí.  
        
 
1.2.  Magnetické obvody a ztráty v železe 
Nejčastěji používané konstrukce magnetických obvodů jednofázových a trojfázových transformátorů 
jsou na obr.5. 
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Obr.5.Magnetické obvody jednofázových a trojfázových transformátorů 

 
U jednofázových transformátorů se nejčastěji používá dvoujádrového typu nebo i plášťového typu 
(obr.5a,c).U největších výkonů, kde činí doprava v železničním vozovém profilu vzhledem k celkové 
výšce magnetického obvodu potíže, lze použít čtyřjádrového typu, jehož výška horní i dolní spojky 
činí jen 50 % průměru jádra. 
Totéž platí i pro trojfázové magnetické obvody, kde nejčastěji užívaný typ je trojsloupkový a pro 
největší – mezní výkony pětijádrový typ, u něhož průřez spojky činí jen 1/√3 , tj.58 %průřezu jádra. 
Trojfázové jádrové transformátory dělíme na dvě skupiny: 

- se symetrickým magnetickým obvodem 
- s nesymetrickým magnetickým obvodem 
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Obr.6  Symetrický magnetický obvod trojfázového jádrového transformátoru se spojkami spojenými ve 
dvojitou Y 
 

 
 
Obr.7  Symetrický  magnetický obvod trojfázového jádrového transformátoru se spojkami do 
trojúhelníku 
 
Obvod uvedený na obr.6 vznikl ze tří jednofázových transformátorů. U každého z nich je na jednom 
jádře umístěno vstupní a výstupní vinutí a tři volná jádra jsou vzájemně spojena. Protože je součet 
okamžitých hodnot toků ve společném jádře roven nule, nemusí být toto jádro provedeno. 
V obvodu uvedeném na obr.7 jsou spojky tří jednofázových magnetických obvodů spojeny do 
trojúhelníku. 
Obě uvedené aplikace se v praxi používají poměrně málo. Nejrozšířenější je nesymetrický systém, u 
něhož jsou osy jader všech tří fází v jedné rovině. Místo spřažení toků vychází uprostřed spojky, 
následkem čehož jsou cesty toků v krajních fázích delší než prostřední fáze. Toto způsobuje 
nesymetrii fázových magnetizačních proudů. Pro hodnoty sycení nejvíce používaných ve stavbě 
transformátorů, nemá tato nesymetrie záporný vliv na jeho funkci. 
Dnes se již konstruují magnetické obvody jen z orientovaných za studena válcovaných 
transformátorových plechů, vzhledem k jejich malým měrným ztrátám ∆pB  a malou magnetizační 
spotřebu pro výpočet proudu I0 . Tyto plechy mají velmi malé měrné ztráty, pokud směr magnetického 
toku jde ve směru válcování. Jde-li však magnetický tok napříč válcování, jsou ztráty v železe asi 
třikrát větší.Snažíme se proto řešit magnetické obvody vždy tak, aby magnetický tok procházel vždy 
ve směru válcování. Proto se mnohdy v rozích plechů a tam, kde se magnetický tok ohýbá, provádějí 
střihy pod úhlem 45°, aby i v těchto místech byly ztráty co nejmenší .  
 Dříve se magnetické obvody stahovaly svorníky. Dnes se navrhují bezsvorníkové  konstrukce, při 
nichž se jádra, popř. i spojky stahují bandáží ze skleněné pásky prosycené epoxidovou pryskyřicí nebo 
ocelovým pásem tvořící neuzavřený závit. 
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Obr.8.Příklad střižení plechů pod úhlem 45 ° u popisovaného transformátoru 
 
Ztráty v železe jsou dány hmotností plechu, měrnými ztrátami plechů pro danou magnetickou indukci 
(určí se z křivky ztrát plechů od výrobce) a činitelem kvality zpracování a složení plechů kZ , jež bývá 
1,1 až 1,25. Ztráty počítáme zvlášť pro jádra a zvlášť pro spojky, neboť magnetická indukce, a tím i 
měrné ztráty plechů ve spojkách, bývá menší (ve spojce bývá větší aktivní průřez železa). Ztráty 
v železe 

 ( ) ZBSSBjjFe kpGpGP ⋅∆+∆=∆                    [ W  ]    (15) 
 Kde  ∆pB jsou ztráty z křivky ztrát pro danou magnetickou indukci            [ W kg-1 ] 
        Gj a Gs jsou hmotnosti jader a spojek                   [  kg  ]   
   
Pro výpočet proudu naprázdno I0 musíme znát ještě magnetizační příkon 

 ( ) ZBsSBjjm kpGpGP ⋅∆+∆= ´´
0                     [ VA ]   (16) 

 
Kde     Gj a Gs jsou hmotnosti plechů jader a spojek               [  kg  ]  

∆p´
Bj a ∆p´

Bs  jsou měrné magnetizační příkony určené z křivek od výrobce plechů pro danou                   
magnetickou indukci                             [  VA kg-1] 

                         
 Z toho pak vypočteme procentní proud naprázdno 

 1000
0 P

P
i m=                                  [ % ]      (17) 

Kde  P  je výkon transformátoru                          [ W ]  
 
Ztráty jsou způsobeny dvěma příčinami, a to hysterezí a vířivými proudy. 
 
1.2.1. Ztráty způsobené hysterezí 
Mírou hysterezních ztrát je plocha hysterezní smyčky. Čím je tato smyčka užší, tím jsou hysterezní 
ztráty menší. Tvar smyčky je značně ovlivněn chemickým složením materiálu a tepelným 
zpracováním, především žíháním při výrobě i mechanickým zpracováním, kde nejdůležitějším 
procesem je způsob válcování. Poslední dva činitelé mají zvláštní důležitost u anizotropního plechu. 
V materiálu plechu se vyskytují nevyhnutelně různá znečištění, a to uhlíkem, sírou, kyslíkem, 
dusíkem. Přítomnost těchto znečišťujících příměsí zvětšuje hysterezní ztráty. Zvláště škodlivý je uhlík. 
Horní mez obsahu uhlíku v anizotropním plechu nepřesahuje 0,01 % . Pro snížení ztrát je naproti tomu 
užitečné zvýšit obsah křemíku, který v železe nedovoluje rozpuštění většího množství uhlíku a tvorbu, 
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z magnetických vlastností, svazků tvrdých materiálů.Mimoto křemík zvyšuje vlastní odpor plechu, a 
tím i zmenšuje ztráty vířivými proudy.  
Zápornou stránkou přítomnosti křemíku v železe je rychlé opotřebení nářadí na stříhání plechu. Obsah 
křemíku v moderním anizotropním plechu bývá kolem 3 % ( dříve užívaný plech válcovaný za tepla 
měl 4 až 4,5 % Si).  
 
1.2.2. Ztráty vířivými proudy  
Uvažujme výsek transformátorového plechu o rozměrech označených na obr.6. 

                                 
 
                        Obr. 9 Označení pro výpočet ztrát vířivými proudy 
 
Tloušťka plechu d  mnohonásobně menší než jeho šířka l (d < l ). Plechem prochází 
magnetický tok, jehož siločáry probíhají rovnoběžně s hranou a. Předpokládáme, že indukce 
B je v každém místě průřezu stejná, čili že zde nemáme odmagnetujícího působení vířivých 
proudů.  Příčný průřez plechu rozdělíme na řadu elementárních obvodů tloušťky dx  
zabírajících plochu Sx ≈ 2lx. Maximální hodnota toku spřaženého s tímto obvodem je                     
Φx = 2Blx. Za předpokladu, že křivka toku je rovnoměrná k ose t, dostaneme  rovnici pro 
efektivní hodnotu elektromotorické síly indukované v uvažovaném obvodě 
         ( )BlxfE kx 24σ=           [ V  ]            (18) 

   kde    σk je součinitel tvaru E/Estř  
             f    kmitočet          [ Hz ] 
             B   indukce          [ T ]  
             l,x  rozměry plechu pro výpočet ztrát       [ m ] 
 
Odpor uvažovaného elementárního obvodu bude 

          
dxa

l
Rx ⋅

≈ 2ρ           [ Ω ]            (19) 

   kde  ρ       je měrný elektrický odpor plechu          [ Ωm ]    
           l        je délka vodiče                                      [ m ] 
            a.dx  je průřez vodiče, plechu                      [ m2 ] 
 
Ztráty v elementárním obvodu 

  ( ) ( ) dxxfBla
R

E
Pd k

x

x
W

22
2 1

32 σ
ρ

==∆    [ W ]               (20) 
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 Kde    Ex   je efektivní hodnota elektromotorické síly indukované v uvažovaném obvodě [ V  ]  
            Rx    je odpor uvažovaného elementárního obvodu    [ Ω ] 
 
Z této závislosti je vidět, že ztráty vířivými proudy jsou přímo úměrné druhé mocnině tloušťky plechu, 
druhé mocnině kmitočtu, druhé mocnině indukce a druhé mocnině činitele tvaru a dále nepřímo 
úměrné měrnému odporu ρ.  
Z toho vyplývá, že při daných hodnotách indukce B , kmitočtu f a činitele tvaru σk ( pro sinusový 
průběh střídavého proudu je tento činitel 1,11 ) můžeme zmenšit ztráty vířivými proudy jen použitím 
tenčího plechu nebo dále zvětšením měrného odporu ρ. V praxi se užívá obou možností. Plech 
nejčastěji používaný ve stavbě magnetických obvodů transformátorů má tloušťku 0,35 mm. 
Zvětšení měrného odporu plechu dosáhneme přidáním křemíku. Při 3% přídavku křemíku, s jakým se 
setkáváme obvykle u anizotropního plechu, bývá měrný odpor materiálu plechu kolem 48.10-8Ωm. 
Dalšímu zvyšování obsahu křemíku, nepochybně výhodnému z hlediska ztrát, brání důvody 
z mechanického hlediska ( při výrobě anizotropního plechu).  Mimoto se vzrůstem obsahu Si stává se 
plech tvrdším a ve větší míře opotřebovává nářadí pro stříhání. Na množství Si závisí rovněž měrná 
hmotnost transformátorového plechu, i když poměrně nepatrně : 
U anizotropního plechu se 3 % Si  γ= 7,65 . 103 kg m-3, 
U plechu válcovaného za tepla se 4,2 % Si γ = 7,60 . 103 kg m-3. 
Plechy pro elektrotechniku  jsou na svém povrchu opatřeny izolací odolávající teplotě v peci při 
regeneračním  žíhání (820°C). Používá se nejčastěji keramická izolace Kerizol, nebo Carlite 
s oboustrannou tloušťkou 5 až 8 µm. 
Čistý průřez jádra magnetického obvodu Sj počítáme při návrhu transformátoru ze vztahu  

 
mf

j k

P
cS

3
4 10

10
⋅⋅= −

                       [ m2 ]     (21) 

kde  c     je činitel závislý na provedení stroje a bývá 4 až 6  pro přirozené olejové chlazení 
               a 6 až 8 pro vzduchový transformátor               [ - ]  
         km   počet navinutých jader                       [ - ]  
                  kz = 1 pro jednofázový plášťový transformátor, 
                  km= 2 pro jednofázový dvoujádrový transformátor, 
                  km= 3 pro trojfázový jádrový transformátor, 
        P      výkon transformátoru                          [ kVA ]  
        f       kmitočet                                 [ Hz ] 
  
Magnetickou indukci v jádře z orientovaných plechů volíme asi 1,6 až 1,7 T. Vzhledem k tomu, že 
transformátor může pracovat trvale s napětím až o 10 % vyšším, než je jmenovité napětí zapojené 
odbočky, neměla by magnetická indukce v plechách za tohoto stavu přesáhnout 1,8 T. Při vyšší 
magnetické indukci by pravděpodobně došlo k deformaci průběhu napětí. 
Z výpočteného průřezu jádra Sj a ze zvolené magnetické indukce Bj vypočteme celkový magnetický 
tok Φm ze vztahu 

 jjm SB=Φ                               [ Wb ]    (22) 
Známe – li již celkový magnetický tok Φm , lze vypočítat napětí připadající na jeden závit 

 f
N

U
mΦ= 44,4                             [ V ]     (23) 

Následuje výpočet primárních a sekundárních závitů na sloupku magnetického obvodu. 
 
1.3. Ztráty nakrátko 
Norma pro řiditelné – regulační  i neřiditelné transformátory předepisuje ztráty nakrátko s tolerancí     
+ 15 %. Obvykle se v praxi počítají ztráty ve vinutí - Joulovy ztráty  z hmotnosti vodiče G a 
z proudové hustoty δ při 75°C pro třídu izolace A,E a B, pro třídy izolací F,H a C při teplotě 115°C. 
Je-li měrná hmotnost mědi 8,9 kg . dm-3 , jsou ztráty při provozní teplotě 75°C 
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24,2 σGPkCu =∆                          [ W ]               (24) 

 
Proudová hustota se volí: 

a) u olejových transformátorů s měděným vinutím 

pro přirozené chlazení  σ =  3,1 až 3,5 A mm⁻² 

pro nucený oběh oleje ve vinutí   σ =  3,8 až 5,0 A mm⁻² 

b) u vzduchových transformátorů s měděným vinutím  σ = 1,5 až 2 A mm⁻² 

Větší proudová hustota se z důvodů dynamického namáhání vodičů nedoporučuje. 
K ztrátám nakrátko se ještě při konečném měření transformátorů připočítávají přídavné ztráty 
způsobené vnitřními proudy ve vodičích nacházejících se ve střídavém rozptylovém magnetickém 
poli. Tyto ztráty jsou tím větší, čím větší je rozměr vodiče kolmý k rozptylovému poli. 
Nejnepříznivější je vinutí s jediným vodičem v jedné poloze po celé výšce vinutí.Při stejné šířce vinutí 
klesají přídavné ztráty s počtem poloh  spojených za sebou. Proto se mnohdy cívky v krajích nahoře a 
dole, v místech kde se rozptylový magnetický tok ohýbá, provádějí z paralelně spojených vodičů 
menších rozměrů.  
Další přídavné ztráty připočítávané ke ztrátám nakrátko jsou ztráty vzniklé uzavíráním rozptylového 
magnetického toku přes stěny nádoby a ztráty ve stahovací konstrukci magnetického obvodu.Proto se 
mnohdy u velkých výkonových transformátorů umísťují na stěny nádoby hliníkové plechy,  jež 
zabrání, aby rozptylový magnetický tok procházel stěnou nádoby. Kromě toho se stahovací konstrukce 
zhotovuje v těchto případech z nemagnetického materiálu. 
 
1.4.  Vinutí transformátorů 
Vinutí je základní součástí transformátoru. Na jeho volbě, izolační pevnosti a konstrukci závisejí 
provozní spolehlivost a doba života transformátoru. U dvouvinuťového transformátoru odebírá jedno 
vinutí energii a druhé energii vydává. Je nazýváno proto první vinutí vstupní a druhé výstupní.Tyto 
úlohy mohou být zaměněny, záleží na směru toku energie. Pro jednoznačné určení vinutí jsou názvy 
dány pomocí napětí, na které jsou provedena. Jedno vinutí se tak nazývá vinutí vyššího napětí, druhé 
vinutí nižšího napětí. 
Podle způsobu uspořádání vinutí na jádrech rozdělujeme vinutí na souosá, to je válcová, a vystřídaná. 
U válcových jsou vinutí vyššího a nižšího napětí umístěna souose.  
Vinutí vyššího napětí je nejčastěji uloženo vně, izolace transformátoru je jednodušší. Při vyšších 
napětích je vinutí často rozděleno na řadu cívek, při nižších napětích a menších výkonech tvoří vinutí 
obvykle jednolitou cívku.  
U vystřídaných vinutí je každé z vinutí rozděleno na řadu cívek, které se střídají.Vnější cívky umístěné 
blíže spojek jsou častěji cívky nižšího napětí z důvodu snadnější odizolovatelnosti od spojek. 
Oba druhy vinutí, souosé i vystřídané, mohou být použity pro konstrukci jak jádrového, tak i 
plášťového transformátoru. Používanější je pro jádrové transformátory souosé vinutí, pro plášťové 
vystřídané. 
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       Obr.10a  Vinutí souosé       Obr.10b  Vinutí vystřídané 
 

Vinutí transformátorů musí vyhovovat řadě důležitých požadavků, kde je rozhodující: 
- mechanická pevnost, která zaručuje nepoškozenost vinutí vlivem mechanického namáhání při 
stahování během montáže a při zkratech, kdy na závity a cívky působí velké elektromagnetické síly. 
- elektrická pevnost, která zaručuje nepoškozenost izolace při dlouhodobých namáháních střídavým 
elektrickým polem při jmenovitých podmínkách provozu i krátkodobým zvýšeným rázovým 
namáháním při přepětích. Zkoušení elektrické pevnosti je předepsáno normami. 
- technologická proveditelnost, kde je bráno na zřetel jednoduchá a levná výroba. 
- odolnost proti tepelnému namáhání, kdy konstrukce vinutí musí zaručovat dobré chlazení. Teplota 
izolace nesmí překročit hodnoty stanovené pro jejich třídu izolace. 
- ekonomika provozu, kde ztráty ve vinutí nesmí překročit přípustné hodnoty. 
Konstrukce vinutí je ovlivněna dvěma veličinami, a to jmenovitým proudem a jmenovitým napětím 
transformátoru. Podle velikosti jmenovitého proudu se volí průřez vodičů, popřípadě počet paralelních 
větví. Proudová hustota u transformátorů olejových může být pro vodiče z mědi v rozmezí  
2 – 4,5 A.mm-2, u vzduchových transformátorů 1 – 2,5 A.mm-2. Měděné vodiče jsou tvořeny 
kruhovými průřezy, dráty, a nebo čtyřhrannými obdélníkovými nebo čtvercovými průřezy. Kruhové 
průřezy jsou nejčastěji používány do průřezu 10 mm2 , čtyřhranné průřezy v rozmezí 6 – 80 mm2. 
 

 
 

Obr.11 Tvar průřezů a struktura závitů vinutí transformátorů 
 

Na obr. 11:  a) je závit z jednoho kruhového průřezu 
b) ze tří paralelních drátů 
c) je závit z jednoho obdélníkového průřezu 
d) je závit ze dvou obdélníkových nestejných průřezů 
e) závit ze šesti paralelních pásů 
f) závit z deseti paralelních pásů rozdělených chladícím kanálkem 
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1.4.1 Spojení vinutí transformátorů 
Vinutí jednotlivých fází  trojfázových transformátorů lze spojovat různým způsobem. Nejobvyklejší 
spojení jsou do trojúhelníka, hvězdy a lomené hvězdy. Různou kombinací základních spojení 
trojúhelníka, hvězdy nebo lomené hvězdy se dosáhne různých natočení napětí vstupního a výstupního 
vinutí, a tím také různých vlastností transformátorů. Natočení se vyjadřuje v hodinách (1h = 30°) a 
nazývá se hodinové číslo. 
Zapojení  Yy  se užívá hlavně u menších a středních výkonů a je také výrobně nejlevnější. Nevýhodou 
tohoto spojení je vznik třetí harmonické proudu a při nesouměrném zatížení jednotlivých fází vzniká 
stejnosměrná magnetizace. 
Nerovnoměrnost zatížení se odstraní terciárním vinutím spojeným do trojúhelníka. 
Zapojení  Yd se používá pro velké transformátory, hlavně blokové, pracující společně s generátorem.U 
toho zapojení nevzniká třetí harmonická proudu. 
Zapojení Yz vyhovuje dobře pro nesouměrné zatížení čtyřvodičových sítí a nevzniká u něho třetí 
harmonická proudu.  Vinutí každého jádra je rozděleno na dvě části. Vinutí jedné fáze je složeno ze 
dvou polovin umístěných na různých jádrech. Přitom jsou spojeny buď konce nebo začátky obou 
polovin. Při zapojení do lomené hvězdy se vyvádí obyčejně nula, aby se dalo využít i fázových napětí. 
Nejčastěji se užívá souosé vinutí, přičemž obě poloviny vinutí jsou navinuty na celou výšku jádra a 
vzájemně umístěny souose. Vinutí má však o 16 % více aktivního vodiče vinutí než spojení Yy a větší 
rozptyl. Rozptylová reaktance při běžně užívaných rozměrech transformátorů nepřesahuje zvýšení o   
5 %.  
Zapojení  Dy je vhodné spojení pro světelné sítě, neboť snese nesouměrné zatížení, nemá třetí 
harmonickou proudu, ani přídavný rozptyl.  
 
1.5. Řízení napětí 
Transformátor musí podle normy dávat jmenovitý výkon při napětí lišícím se od jmenovitého napětí o 
± 5%. Dále může pracovat občas s napětím o 10 % vyšším, než je jmenovité napětí zapojené odbočky, 
po 2 hodiny při jmenovitém výkonu a trvale s výkonem o 10 % menším. Blokové transformátory a 
transformátor pro vlastní spotřebu elektrárny mohou krátkodobě pracovat i při vstupním napětí o 30 % 
vyšším, avšak nejdéle 2 minuty. 
Vzhledem ke kolísání napětí v síti požaduje norma, aby transformátory bez řízení napětí pod zatížením 
měly na vinutí vyššího napětí odbočky zpravidla s rozsahem ±5% jmenovitého  napětí, ovládané 
přepojovačem odboček. Tyto odbočky se provádějí do 400 A jmenovitého proudu při spojení vinutí do 
hvězdy a nejvýše 700 A při spojení do trojúhelníka. 
U transformátorů řiditelných, tj. u takových, kde lze řídit napětí při plném zatížení, je rozsah ± 16 % 
jmenovitého napětí, tedy celkem 32 % (pro výkony 2 až 40 MVA a provozní napětí 22 až 231 kV). 
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Obr.12.Odporový přepínač odboček 
 
Nastavování napětí pomocí přepojovačů u neřiditelných transformátorů odpovídá přepojování ±5% 
v uzlu vinutí.Nastavování napětí uprostřed vinutí – užívá se při zapojení vinutí do trojúhelníka, ale i 
při zapojení do hvězdy při velkých výkonech, aby nevznikla nesouměrnost vinutí, jež by při 
zkratových proudech vedla k nebezpečným dynamickým silám a tím k deformaci vinutí.Při velkých 
proudech se  vinutí rozděluje do dvou paralelně zapojených polovin vinutí a přepojování se provádí 
dvoupatrovým přepojovačem odboček se třemi polohami. Vlastní převod proudu obstarává měděný 
nebo bronzový odvalovací prstenec, tažený pružinou do styku se zabroušeným měděným svorníkem. 
Při značně velkých proudech je nad sebou několik paralelně pracujících odvalovacích prstenců. 
Transformátory napájející sítě vn a vvn jsou až na menší počet blokových transformátorů vesměs 
opatřeny přepínači s možností  řízení napětí při zatížení.  
  
1.6. Chlazení transformátoru a vliv provozní teploty na jeho dobu života 
Trvalý výkon olejového transformátoru je vyznačen na štítku. Ten platí za předpokladu, že povrch 
nádoby u malých strojů a chladící zařízení u středních a velkých výkonů transformátorů je schopné 
odvést všechny ztráty. Ty jsou zastoupeny ztrátami v železe, mědi a přídavnými ztrátami, jež se ve 
stroji přeměňují v teplo. Současně musí být dodržena podmínka maximálního dovoleného oteplení 
oleje, plechů a vinutí. Je stanovena  maximální teplota pro olej 60°C, pro plechy a vinutí 65°C.  Při 
problémech s odvedením  vzniklých  ztrát, např. pro poruchu čerpadla, chladiče nebo při vyšší teplotě 
chladícího vzduchu, vody apod., musí se snížit odebíraný výkon z transformátoru. 
Ztráty naprázdno - v železe ∆P0 jsou při stejném vstupním napětí konstantní a nemění se při různém 
zatížení stroje. Zahrnují  v sobě i nepatrné ztráty vzniklé proudem naprázdno v činném odporu vinutí. 
Ztráty nakrátko - ve vinutí ∆Pk narůstají s druhou mocninou zatížení stroje. K těmto ztrátám patří i 
přídavné ztráty vzniklé působením rozptylového magnetického pole na vinutí i stahovací konstrukci 
magnetického obvodu a ztráty v nádobě. 
Tento vztah ztrát je vyjádřen křivkou na obr.13. Z diagramu lze přečíst, že např. při 60 % jmenovitého 
zatížení stroje činí celkové ztráty ∆Pc  = ∆P0 + 0,62 ∆Pk . Tyto ztráty musí být odvedeny chladícím 
zařízením transformátoru. 
U malých olejových transformátorů asi do výkonu 30 kVA stačí hladká nádoba k odvedení celkových 
ztrát. 
Pro výkony asi do 1 MVA se užívá vlnových nádob, u nichž počítáme s chladícím povrchem 3 až 4 m2 
na 1 kW ztrát. 
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Pro trubkové – harfové nádoby potřebujeme asi 2,4 m2 na 1 kW ztrát. U radiátorových nádob 
s ofukováním závisí velikost odvedených ztrát na výšce radiátorů a jejich konstrukci, jakož i na jejich 
umístění na nádobě. Zpravidla se radiátory dávají do horních 2/3 výšky nádoby, neboť spodní část 
nádoby není pro chlazení dostatečně účinná. I zde bývá zapotřebí chladící plochy asi 2,2 až 2,4 m2 na 
1 kW ztrát. 

 
Obr.13. Ztráty transformátoru nakrátko a jejich rozdělení  

 
Transformátory s výkonem nad 12,5 MVA mají mít u radiátorů ofukování, které dává 3,5 až 4,5 m3 
min-1 vzduchu na každý 1 kW ztrát, při poměrně nízkém tlaku chladícího vzduchu. 
Při použití vzduchových chladičů s nuceným oběhem oleje se počítá s 2,5 m3 vzduchu na 1 kW ztrát a 
oběh oleje asi 0,3 m3 h-1  na 1kW ztrát. Je třeba připomenout, že ventilátory mají mít otáčky menší než 
1000 min-1 ,aby nedocházelo k nadměrnému hluku. Úroveň hluku v závislosti na výkonu 
transformátoru je předepsána normou. 
Nejmenší  měrná  hmotnost chladícího zařízení na jednotku ztrát vychází u vodního chlazení 
transformátorového oleje - systém Zimmermann. Je to systém tenkostěnných trubek, zpravidla 
měděných (ø 13/15) , jimiž protéká chladící voda a vně trubek kolem přepážkových plechů chlazený 
olej. Počítá se s množstvím oleje 0,3 m3 h-1 na 1 kW ztrát, tj.5 až 61 min-1. Chladící vody 25°C teplé je 
potřeba asi 0,06 m3 h-1 na 1 kW ztrát , .tj.1 l.min-1. 
Za zhoršených chladících podmínek dochází k většímu oteplení vinutí a tím k rychlejšímu rozpadu 
organické vláknité izolace vodičů. Podle známého Montsingerova  pravidla trvalé zvýšení  teploty  o 
5° C až 8°C zkracuje životnost izolace na polovinu. 
Dosud však není známa metoda, kterou bychom mohli  přesněji  určit kolik času ještě  zbývá, než 
nastanou na transformátoru změny ukončující jeho provozuschopnost. 
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2. Transformátory v nevýbušném provedení 
2.1. Elektrické zařízení v nevýbušném provedení  

Výkonový transformátor je proveden jako třífázový suchý transformátor s měděným vinutím, 
s izolací třídy H nebo C. Jádro je vyrobeno z plechu válcovaného za studena s nízkou wattovou 
ztrátou. Jádro je keramicky izolováno. Použité izolační materiály jsou nehořlavé a s ohledem na 
provozní podmínky zaručují plnou provozní bezpečnost.  
Transformační stanice v nevýbušném provedení jsou určené pro napájení elektrických zařízení 
v podzemí dolů, ve kterých se vyskytuje stále nebezpečí vzniku výbušných směsí. Na uhelných 
dolech, mezi které Důl Paskov patří se jedná hlavně o nebezpečí výbuchu metanu a uhelného prachu. 
Trafostanice v nevýbušném provedení tvoří kompletní zařízení, sestávající se z transformátoru, 
spojovacího a chránícího zařízení. Kompletní trafostanice je vyráběna v nevýbušném provedení 
s pevným závěrem. Je přizpůsobena snadnému a rychlému transportu a následné montáži. Může být 
provozována v prostředí s maximální teplotou 40°C, při maximální relativní vlhkosti 75%. 
Svorkovnice důlních transformátoru je provedena v nevýbušném závěru, protože doly OKD patří mezi 
plynující doly s nebezpečím výbuchu plynů a uhelného prachu. Tyto stroje zařazujeme mezi 
nevýbušná elektrická zařízení, pro která platí obecná norma ČSN EN 50 014 (ČSN 33 0370), pro 
pevný závěr konkrétní norma ČSN EN 50 018. Zařazení dle této normy je do skupiny I – elektrické 
zařízení pro doly s výskytem metanu, kategorie M1 –  konstrukce musí být  taková, aby zajišťovala 
velmi vysokou úroveň ochrany a zůstala funkční i v případě vyjímečných událostí, jako například 
vznik výbušné atmosféry. 
Pevný závěr, označován „EEx d“ je to druh ochrany, kde části vyvolávající vznícení výbušné směsi 
jsou uloženy v takovém závěru, který snese bez poškození výbuchový tlak a zabraňuje jeho přenosu 
do okolního výbušného prostředí.  
Nejčastěji používány jsou pevné závěry, kdy musí být dodržena předepsaná šířka a délka spáry, kde 
šířka spáry, označována „W“ je vzdálenost mezi plochami nevýbušného spojení, které tvoří spáru 
pevného závěru a  délka spáry, označována „L“ je nejkratší cesta spárou z vnitřku závěru na jeho 
vnější stranu. Nezanedbatelné jsou i požadavky na tloušťku stěn elastomerového kroužku pro utěsnění 
přívodnícového  kabelu do svorkovnic transformátoru. 
 
2.2. Technické údaje 
Výrobce řešené trafostanice je Mikolowska fabryka transformatorow MEFTA, ul. Fabryczna 3/5, 43 – 
190 Mikolow. 
Jmenovité údaje: 
Výkon 400 kVA 
Primární napětí 6 000 V 
Sekundární napětí 525 V 
Seřízení transformačního poměru ± 5%, regulace transformačního poměru se provádí v beznapěťovém 
stavu na svorkách průchodkových izolátorů na straně vysokého napětí. 
Zkratové napětí 4,3% 
Kmitočet 50 Hz 
Způsob zapojení Yy0 
Hmotnost 3300 kg 
2.3. Technický popis 

Kryt stanice v nevýbušném provedení je proveden ve tvaru oválného válce,vybaveného trubkami a 
žebry zvětšujícími možnost odvádění tepla do okolí. Za účelem omezení vzniku nebezpečí výbuchu je 
kryt rozdělen na následující nevýbušné komory:  

a) Transformátorová komora – ve které je umístěn transformátor 

b) Komora vysokého napětí -  je vybavena odpojovačem 6 kV. Nad komorou vysokého napětí je 
umístěn nevýbušný kryt svorkovnice, ve kterém po sejmutí  víka  můžeme provést připojení 
přívodních kabelů, přivedených přes nevýbušné kabelové průchodky. Kromě toho se zde 
nachází dvě průchodky pro hadicové vodiče, sloužící pro připojení nárazové cívky  vypínače 
nízkého napětí v kabelové síti v obvodu blokování. 
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c) Komora nízkého napětí - je umístěn výkonový vypínač s jištěním proti překročení 
jmenovitých a zkratových proudů a kontrolní a měřící přístroje. Nad touto komorou se nachází 
kryt svorkovnice, kde po sejmutí víka můžeme provést připojení vývodních kabelů, 
vyvedených prostřednictvím nevýbušných průchodek.  

V této části se také nachází svorky napájecího obvodu nárazové cívky vypínače W2, ke kterým je 
možno připojit kontakty výstražného zařízení umístěného mimo stanici,  např. metanoměru. 
Nepoužíváme-li všechny průchodky, pak podmínky nevýbušnosti dodržujeme uzavřením nevyužitých 
průchodek zvláštními slepými přírubami, dodávanými výrobcem, spolu se stanicí. Každá z výše 
uvedených  nevýbušných komor tvoří samostatný celek,vyhovující podmínkám nevýbušnosti., což je 
nezbytné pro zaručení maximální bezpečnosti provozu v důlních podmínkách. Nezávisle na tom, jsou 
použitá příslušná blokování mechanická a elektrická,  která chrání před přístupem cizích osob 
k součástem  které jsou pod napětím. Doporučuje se umístění na dveřích komory vysokého napětí 
pohlcovače ohně, který chrání stanice před účinky vnitřních zkratů. Ze zdůvodněných příčin stanice  
nemusí být vybaveny pohlcovačí ohně. V takovém případě v daném místě je instalováno nevýbušné 
víko. 
Nevýbušné stanice bez pohlcovače ohně se může instalovat jen v dolech III a IV skupiny ohrožení 
metanem, a to jedině v důlních dílech, větraných odtokovým proudem čerstvého vzduchu za 
předpokladu, že koncentrace metanu je menší než  1,5 %. 
 
2.4. Transport 

Transformační stanice v nevýbušném provedení jsou přizpůsobeny pro vertikální transport, 
zároveň pro dopravu po kolejnicích.  
Vertikální transport stanice v důlních podmínkách se musí provádět s maximální opatrností, shodně 
s níže uvedenými pravidly :  

a) Spuštění stanic  klecemi  se smí provádět po předchozí částečné demontáži. Tento způsob 
transportu se ovšem nedoporučuje,a je třeba se snažit, stanici transportovat v celku a 
v normální poloze. 

b) Stanice se musí pevně zaklínovat  aby se předešlo přesunování v klecí během transportu. 

c) V případě příliš malých rozměrů klece,stanici můžeme transportovat po patřičném upevnění 
pod klecí. V tomto případě rychlost klece nesmí přesahovat 0.2 m/s a průřez lan musí 
zaručovat bezpečné zdvihání stanice. 

Horizontální transport  na místo instalace je zajištěn transportem kolejové dopravy, závěsné dráhy 
nebo na krátké vzdálenosti smykem na lyžinách. Během jízdy je nutno dávat pozor,aby se nezachytilo 
za ostatní vozíky a také je nutno dávat pozor v zatáčkách a na výhybkách. 
 
2.4.1. Ustavení stanice. 
Volba místa postavení transformační stanice v nevýbušném provedení v podzemí dolů má individuální 
charakter, největší důraz je kladen na bezpečnost provozu. Souvisí s tím vedení důlních větrů, 
umístění z hlediska předpokladu výskytu vyšší koncentrace metanu, manipulační prostory, hromadění 
se důlních vod apod. Při posuzování místa postavení je třeba uvážit možnost provedení transportu 
v bezpečných podmínkách a brát zřetel na případně další přemísťování stanice dle postupu těžebních 
nebo razících činnosti. Místo postavení stanice je voleno takovým způsobem, aby se předešlo příliš 
častým změnám umístění. Vzdálenost mezi stanicí a spotřebiči je volena pokud možno co nejmenší. 
Nepřekročitelná vzdálenost stanice od spotřebičů má být taková, aby úbytky napětí v kabelech 
nepřesahovaly meze určené normou, tj. 10% úbytků napájecího napětí na konci vedení a 20% úbytků 
napájecího napětí při rozjezdu. 
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Obr.24 Nevýbušný výkonový transformátor typu IT3Sb 
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Požadavky ohledně prostorů pro umístění stanice: 
a) Prostory musí vyhovovat požadavkům platných norem  a předpisům bezpečnosti 

provozu v dolech s výskytem plynu. 
b) Prostory musí být větrány, relativní vlhkost maximálně 75% při teplotě okolí do 40°C. 

Je-li stanice vystavěna nebezpečí srážek skapávající vody, pak je třeba chránit krytím svislé  mezery 
pevného závěru a  zvlášť přední  mezeru  v místě spojení komor VN a NN s transformátorovou 
komoru. Používané kryty nesmí zacpávat chladící potrubí, jelikož by mohlo vést k přehřívání se 
transformátoru a nebezpečnému růstu teploty jádra a vinutí. Umístění stanice musí zaručovat snadný 
přístup ke všem přístrojům a zároveň zaručovat vhodné podmínky údržby, obsluhy a provozu. 
Vzdálenost mezi stanici a stěny musí být taková, aby byl zaručen pohodlný průchod pro obsluhu, 
přístup ke všem místům stanice a také musí být dodrženy všechny platné předpisy vyhlášky  Českého 
báňského úřadu č. 22/1989 Sb., ze dne 29. prosince 1988 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí ve znění 
vyhlášek č. 477/1991 Sb.,  340/1992 Sb., 3/1994 Sb., 54/1996 Sb., 109/1998 Sb., 330/2002., 141/2004 
Sb., 298/2005 Sb., a 282/2007 Sb., týkajících se manipulačních prostorů u elektrických zařízení. 
Prostor musí splňovat podmínky umožňující provedení prohlídek, vyžadujících sejmutí  krytů pevného 
závěru a  možnost  provádění drobných oprav. Místo postavení stanice musí být vhodně osvětleno pro 
zajištění dobré viditelnosti přístrojů instalovaných v stanici. 
 
2.5. Elektrická instalace trafostanice 

Principiální schéma elektrického obvodu stanice je  uvedeno na obr.15. Montážní schéma zapojení 
stanice je znázorněno na obr 16. 

 
Tr.v. – transformátor  výkonový  
Tr.p. – transformátor  pomocný 
W1 – odpojovač vysokého napětí 6 kV 
W2 – výkonový vypínač nízkého napětí 525 V 
W3 – spínač obvodu blokování odpojovače vysokého napětí napájecího stanici 
CZU 0,5 – ústřední ztrátová ochrana (pro transformátory nízkého napětí 1000V CZU – 10) 
V – voltmetr 
A – ampérmetr 

Obr. 15 Principiální schéma elektrického obvodu stanice IT3Sb 
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 Ze strany napájecího kabelu se nachází odpojovač vysokého napětí W1 kterým zapínáme  nebo 
odpojujeme napětí na primární vinutí transformátoru uvnitř krytu.  
Použitý typ odpojovače slouží jedině pro odpojení stanice nezatížené tzn. bez napětí, nebo ve stavu 
zapojení naprázdno do 1,1 násobku jmenovitého napětí. 
Na straně nízkého napětí se nachází vypínač W2 ,vybaven 3 - pólovými tepelnými  a 
elektromagnetickými jističi, který zapínáme nebo vypínáme z vnějšího prostoru krytu pomocí 
odnímatelné páky. 
Vypínač W2 může být rovněž vypínán pomocí napěťového impulsu přiváděného do nárazového jističe 
v případě zkratu pomocných kontaktů pohonu odpojovače během jeho odpojovaní, v případě zkratu 
výstupních kontaktů v zařízení CZU vlivem uzemnění stanice sítě nízkého napětí, nebo při poklesu 
izolační hladiny na povolenou mez, případně také vypnutí může být způsobeno zařízením 
instalovaným vně stanice. 
Úkolem elektrického blokování vypínače W3 je vypnutí hlavního vypínače nízkého napětí před 
otevřením této komory.  
Voltmetr umožňuje průběžnou kontrolu hodnoty sekundárního napětí a je umístěn uvnitř krytu a jeho 
stupnice je viditelná skrz speciální nevýbušný průzor z nerozbitného plexiskla. 
 Ampérmetr dovoluje nepřetržitou kontrolu velikosti proudu odebraného spotřebiči. Stupnice 
ampérmetru je viditelná skrz průzor, proveden obdobně jako v případě voltmetru. 
Stanice typu IT3Sb a IT3S ab jsou určeny pro provoz v síti nízkého napětí s izolovaným nulovým 
bodem. 
Ústřední ztrátová ochrana CZU – 0,5 kontroluje stav izolace kabelové síti nízkého napětí pod napětím 
a v beznapěťovém stavu.  
Regulace poměru v mezích + 5 % 0 – 5 % ve stanicích IT3Sb se provádí v beznapěťovém stavu na 
straně vysokého napětí přepojením odbočných svorek na průchodkových izolátorech v komoře 
vysokého napětí. 
 
2.5.1. Izolační hladina 

Výkonový transformátor není odolný proti atmosférickým přepětím a také proti spínacímu přepětí o 
hodnotě větší než  80 % jeho izolační hladiny. Izolační hladina vysokého napětí výkonového 
transformátoru je určena zkušebním napětím spínacím a rázovým. 
Izolační hladina vinutí nízkého napětí je určena zkušebním napětím – indukovaným a přiváděným. 
Transformátor pro jmenovité napětí  6,0 kV může pracovat nepřetržitě jen v síti o napětí do 6,6 kV,  
mžikově do 7,2 kV. 
Transformace vznikajících spínacích přepětí na straně vysokého napětí je zajišťována výkonovým 
transformátorem prakticky bezztrátově. Proto tyto napětí ohrožují také zařízení a instalace také na 
straně nízkého napětí. Aby se předešlo poškození stanice a ostatního zařízení v důsledku působení 
nárazové vlny je nutno: 
a) omezit na nezbytné minimum počet vypínání stanice vypínači 6 kV v jalovém stavu, tzn. ve stavu 
naprázdno. 
b) instalovat vypínače 6 kV pokud možno, co nejdále od stanice 
c) používat vypínače 6 kV, které přerušují oblouk při co nejmenších proudových hodnotách. 
 
2.6. Odpojovač vysokého napětí 

Odpojovač vysokého napětí je třípólovým, bezolejovým spínačem ve vnitřním provedení,  
k zapínání a vypínání proudu nezatíženého transformátoru při horním jmenovitém napětí. Ve stavu 
otevřeném odpojovač vytváří v obvodu izolační mezeru, která zajišťuje bezpečnost obsluhy. 
Odpojovač je dodatečně vybaven kontaktem, který umožňuje provedení elektrického blokování mezi 
odpojovačem a vypínačem. 
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Obr.16 Montážní schéma elektrického obvodu trafostanice IT3Sb 
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2.6.1. Popis konstrukce a princip činnosti odpojovače 
Odpojovač je dvoumezerové konstrukce s přímočarým pohybem hlavních pohyblivých kontaktů. 

Na podstavci vytvořeném z lisovaného plechu jsou umístěny podpěrné izolátory a ložiska hnacího 
hřídele. K podpěrným izolátorům jsou přišroubovány pevné kontakty, po dvou ke každému poli 
zakončené plochými šroubovými svorkami. Pohyblivé kontakty vytvořeny ve tvaru dvou paralelních 
nosníků jsou připevněny na izolačním nosníku, který při pohybu hnacího hřídele prostřednictvím 
rovnoběžníkové pákové soustavy je zvedán plochým pohybem. Izolační přepážky rozdělují proudové 
cesty jednotlivých pólů.  
Soustava zhašení odpojovače je tvořena z ploché komory, připevněné ke zhašenému kontaktu 
šroubem, na kterém je umístěná vinutá pružina, která uvádí do pohybu zhášecí mžikový kontakt. 
V uzavřeném stavu hlavního odpojovače pohyblivé kontakty uzavírají pevné kontakty, pohyblivé 
zhášecí kontakty jsou zajištěny západkou v zhášecích komorách. K otevření odpojovače dojde po 
otočení hnacího hřídele, který prostřednictvím rovnoběžné pákové soustavy zvedá translačním 
pohybem izolační nosník. 
 
2.7. Ústřední ztrátová ochrana 

Ústřední svodová ochrana typ CZU třífázové silnoproudé sítě střídavého proudu s izolovaným 
nulovým bodem  slouží pro ochranu proti účinkům svodu elektrického proudu do země. Ve stavech 
ohrožení v provoze elektrických sítí nebo zařízení, kterých zdrojem jsou poškození izolace proti zemi 
omezuje pravděpodobnost poranění elektrickým proudem, vzniku požáru, iniciaci metanu. 
Zařízení splňuje tyto funkce: 

A) Nepřetržitě měří a ukazuje běžnou hodnotu izolačního odporu vzhledem k zemi Riz 
Kompenzuje kapacitní a zemní proud 

B) Přerušuje nebo uzavírá obvod napájení vyrážecí cívky  jističe síťového vypínače v případě, 
kdy Riz< Rm. 

C) Signalizuje – stav poškození izolace 

                    -stav zapnutí zařízení 

        E) Vypíná chráněnou síť v případě poklesu izolačního odporu pod přípustnou hodnotu. 
        F) Signalizuje: 
              - stav zapnutí zařízení, signalizační žárovka  Ls 
              - vypnutí napájecího napětí kontrolované síti, signalizační žárovka  Lsu . 
 
2.7.1. Konstrukce a součinnost s vypínačem 

Zařízení CZU je umístěno v komoře nízkého napětí stanice v nevýbušném provedení. 
Kryt je vytvořen z ocelového plechu. Na předním krytu jsou umístěny : 

- Průzor speciálního měřiče 

- Tlačítko kompenzace 

- Tlačítko zkoušky 

- Otočné tlačítko kompenzační tlumivky 

- Signalizační žárovka – signalizuje zapnutí zařízení 

- Signalizační žárovka – signalizuje poškození  izolace proti zemi v síti 

Ochrana zabezpečení je sestavena z následujících funkčních obvodů : 
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a) Blokovací člen – zajišťuje samočinné a nepřetržité měření výsledkové rezistence úseku sítě 
vypínané pod napětím. Měření rezistence můstkové soustavy se provádí stejnosměrným 
proudem ze stabilizovaného usměrňovače. 

b) Vypínací člen – zajišťuje samočinné a nepřetržité měření výsledkové rezistence izolace síti 
pod napětím. Princip funkce je obdobný jak v případě blokovacího členu. 

c) Prováděcí člen – zajišťuje součinnost s jističem odpojovače a součinnost s ostatními 
elektrickými zařízeními. 

d) Obvod kompenzace – slouží pro snížení hodnoty kapacitní složky proudu jednopólového 
poškození. Tento obvod sestává  z tlumivky s regulovanou vzduchovou mezerou. 

e) Kontrolní obvod působení ochrany je tvořen tlačítkem zkoušky a rezistence – jednopólového 
poškození izolace zapojené do obvodu síť – zem, za vypínačem. Při zapnutém vypínači 
kontrolujeme působení blokovacího členu. 

f)     Měřící obvod ukazuje aktuální hodnotu výsledkové  rezistence. 

g) Napájecí obvod ochrany je složen z transformátorů, jednocestných stabilizovaných a 
můstkových usměrňovačů pro napájení jednotlivých soustav a měřících obvodů. 

2.7.2. Součinnost zabezpečení CZU s vypínačem 
Ochrana CZU spolehlivě spolupůsobí s hlavním vypínačem nízkého napětí, vybaveným napěťovým 

zánikovým jističem – vyrážecí cívkou. 
V případě součinnosti vypínače  vybaveném napěťovým vyrážecím jističem, blokovací člen CZU 
slouží výhradně k signalizaci uzemnění při vypnutém vypínači. V takovém případě vypínač  můžeme 
zapnout teprve po odstranění poruchy izolačního stavu sítě. 
 
2.8. Ostatní vybavení 

Transformační stanice v nevýbušném provedení o jmenovitém sekundárním napětí 525 V (1050 V), 
jsou dodatečně vybaveny jednofázovým pomocným transformátorem, který napájí zařízení CZU, a 
také vyrážecí cívky vypínače nízkého napětí.  
Každá stanice je vybavena voltmetrem a ampérmetrem. Měřící přístroje jsou umístěny v komoře 
nízkého napětí. Tyto přístroje slouží pro kontrolu hodnoty napětí a proudu. 
 
2.8.1. Blokování výkonového vypínače odpojovačem 

Za účelem maximální bezpečnosti provozu jsou transformační stanice v nevýbušném provedení 
vybaveny mechanickými a elektromechanickými blokovacími zařízeními.. 
Pro zapínání a vypínání vysokého napětí na výkonovém transformátoru slouží vypínač vysokého 
napětí W1 pro zapínání transformátoru jen v jalovém stavu. Elektrické blokování vypínače W2 
s odpojovačem W1 vylučuje možnost náhodného zapnutí, nebo vypnutí stanice odpojovačem 
vysokého napětí při zapnutém vypínači W2 : 
a) Zapnutí stanice odpojovačem vysokého napětí W1 při zapnutém vypínači  W2. Pomocné kontakty 
odpojovače vysokého napětí jsou sepnuty. Při zapnutí odpojovače W1 v okamžiku doteku jeho 
pracovních kontaktů napětí přiváděné těmito sepnutými kontakty k vyrážecí cívce  vypínače W2 
způsobuje okamžitě samočinné vypnutí vypínače W2. 
b) Vypnutí stanice odpojovačem vysokého napětí W1 při zapnutém vypínači W2. 

Při vypnutí odpojovače vysokého napětí W1 nastane sepnutí rozpojených pomocných kontaktů 
odpojovače před rozpojením pracovních kontaktů odpojovače W1, napětí je přiváděno na vyrážecí 
cívku vypínače W2 , což způsobuje okamžité vypnutí vypínače W2. 
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2.8.2. Elektrické blokování výkonového vypínače  
Toto blokování je elektrickým blokováním a znemožňuje zapnutí pomocí vypínače v případě, jestli 
izolační rezistence síťového obvodu za vypínačem je menší než předepsaná hodnota. 
Blokování způsobující samočinné vypnutí výkonového vypínače W2 může nastat z následujících 
důvodů: 
a) Zapnutí  vyrážecí cívky vypínače 
b) Zapůsobení  kterékoliv ze tří tepelných nebo elektromagnetických ochran  jističe. 
Princip funkce vyrážecí cívky vypínače a tepelných a elektromagnetických ochran jističů je stejný, 
tzn. působí mechanickým tlakem na páku zámkové západky výkonového vypínače W2, čímž 
způsobují odblokování zámku a tím rozpojení pracovních kontaktů v důsledku napnutí pružin. 
Blokování  dveří vysokonapěťové komory je elektromechanické. Způsobuje odpojení od napětí  dřív 
než nastane otevření komory odpojovače stanice.  
Mechanickým blokováním pomocí zámků pohonu odpojovače a dveří do komory vysokého napětí a 
do komory nízkého napětí je znemožněno: 
a)Otevření dveří komory vysokého napětí a komory nízkého napětí, je- li zapnutý odpojovač 
b)Zapnutí odpojovače, jsou – li otevřené dveře komory vysokého napětí a komory nízkého napětí. 
Nezávisle na použití elektrických a mechanických zařízeních otevření komor vysokého 
napětí, nízkého napětí a vík svorkových krytů je možné jen použitím zvláštních klíčů 
k zámkům a klíčů na šrouby s trojhrannou hlavou. 
Při uzavírání komor nízkého napětí ve stanicích připravených k provozu a ve stanicích 
v provozu, klíč zámkového blokování musí být umístěný v zámku blokování odpojovače 
vysokého napětí a nesmí se dát vyjmout při zapnutém odpojovači. 
 
 
 
 
3. Problematika jištění sekundární strany transformátorů 
3.1. Popis výkonového vypínače nízkého napětí 

Výkonový  nízkonapěťový  vypínač  je dodáván v trojpólovém provedení a tvoří zabezpečení stanice 
proti účinkům přetížení a zkratů. Ve stanicích v nevýbušném provedení jsou  používány výhradně 
vzduchové vypínače s pevným připojením nebo ve výsuvném provedení. V plastovém krytu je na 
společné ose pro všechny fáze umístěna soustava pevných a pohyblivých kontaktů, upravených pro 
provoz ve svislé i vodorovné poloze. Prostory kontaktů jsou vybaveny zhášecími komorami oblouku 
s deionizačními destičkami, které chrání před přeskočením oblouku na ostatní díly. Ve spodní části 
vypínače je umístěna regulovatelná elektromagnetická ochrana pro jištění zkratových proudů a 
regulovatelná tepelná ochrana pro nastavení  jmenovitého  proudu. U všech typů je instalována v zadní 
části vypínače nárazová napěťová ochrana - vyrážecí cívka, která přivedením napětí na kontakty cívky 
přitaženou kotvičkou elektromagnetu a převodem do mechanické části spínání jističe, zajistí okamžité 
vypnutí tohoto zařízení. To vše v propojení  tohoto napětí přes přepínací kontakty, které zajišťují 
přerušení proudu do cívky elektromagnetu po vybavení ochrany, čímž nehrozí tepelné poškození 
vinutí cívky.  
 
3.1.1. Používané výkonové vypínače nízkého napětí 

V současnosti je provozováno na Dole Paskov v důlním poli Staříč,  Chlebovice,  Sviadnov asi 115 
kusů výkonových transformátorů v nevýbušném provedení s nejvíce používaným  výkonem  400 kVA 
a sekundárním napětím  525 V AC. Na této napěťové hladině jsou zastoupeny i transformátory o 
výkonu 315 kVA, dnes už používané v omezeném  množství  a nebo  trafostanice  s výkonem         
500 kVA. Jsou používány i trafostanice se sekundárním napětím 1000 V, na Dole Paskov výhradně 
s výkonem 400 kVA. V takovém  množství  provozovaných  trafostanic  nalezneme i  tyto, u  kterých 
je rok výroby starší dvaceti, v ojedinělých případech třicet i více let. Podle roku výroby i 
transformátory tohoto typu byly montovány a dodávány s různým typem sekundárního jištění a 
hlavním vypínačem nízkonapěťové strany. Nastává tak problém, že v případě poruchy na tomto 
vypínači je nutná výměna za vypínač stejného typu a dle už uvedeného stáří  trafostanic  se stávají 
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některé typy  už nedostatkem, za které není náhrada bez úprav na zapojení. Příkladem jsou  nejstarší  
typy, vyráběné v Italské provincii Bergamo, které už se  nevyrábí  a nedodávají asi dvacet pět let. I 
tyto byly používány také ve dvojím provedení, a to s pevným  připojení na vodiče obdélníkového  
průřezu  a  nebo ve výsuvném provedení  s  nožovými  kontaktními  nájezdy.            
   

            
 

Obr. 17 Nízkonapěťový vypínač  s pevným  připojení na vodiče bez zhášecích komor 
 
 

            
 

Obr. 18 Nízkonapěťový vypínač  bez zhášecích komor s nožovými nájezdy  
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Byly nahrazeny a  dodávány trafostanice s nízkonapěťovým vypínačem typu SACE, SH 630/M. Tyto 
se vyrábějí téměř ve stejném provedení dodnes. Nevykazují ovšem vysokou spolehlivost. Dnešní 
nákupní cena tohoto výrobku se pohybuje okolo 60 000 Kč, takže není zanedbatelná ani ekonomická 
stránka nákupu těchto přístrojů jako náhradních dílů. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
            

         
         Obr. 19  Nízkonapěťový vypínač  typu SACE SH 630/M 
 
U všech těchto uvedených jištění, jelikož se jedná o ochrany primární, probíhá nastavování 
jmenovitých a zkratových hodnot dle projektové dokumentace v časovém intervalu dle vyhlášky  
Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., ze dne 29. prosince 1988 o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených 
nerostů v podzemí ve znění vyhlášek č. 477/1991 Sb.,  340/1992 Sb., 3/1994 Sb., 54/1996 
Sb., 109/1998 Sb., 330/2002., 141/2004 Sb., 298/2005 Sb., a 282/2007 Sb., kde se přímo ukládá 
provést nastavení ochrany před uvedením do provozu a dále nejméně jedenkrát za šest roků,§ 244, 
odstavec  (5), písm.b). V praxi v podmínkách Dolu Paskov nás zavazuje hlavně první část  výše 
jmenovaného odstavce, jelikož trafostanic, kde by vyhovoval šestiletý limit nastavování ochran je 
daleko méně. Nejvíce, jak již bylo uvedeno jsou zastoupeny trafostanice s výkonem 400 kVA, kde dle 
výpočtu  projektové dokumentace je instalováno jištění se jmenovitým proudem 440A a zkratovým 
proudem 2800A, trafostanice 500 kVA  je to 550A jmenovitý proud a 3500A proud zkratový. Aby 
bylo zajištěno správné nastavení ochran je zapotřebí zdroje, který musí dodat až takovéto vysoké 
proudy a současně zajistit měřící přístroje schopné měření těchto hodnot ve velmi krátkém časovém 
úseku, jinak se stává samotné nastavování ochran poměrně nepřesné. Pro nastavování ochran je 
používán trojfázový natáčivý transformátor typ BP  84 – 2, rok výroby 1978. Jelikož se jedná při 
nastavování ochran pro transformátory 500 kVA o vysoké proudy, téměř na hranici schopnosti námi 
používaného natáčecího transformátoru, byl by tento problém vyřešen použitím sekundární 
elektronické ochrany typu LH 86.  
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Obr. 20  trojfázový natáčivý transformátor typ BP  84 – 2 
 

Nastavování elektronických ochran LH 86 a LH 88. je prováděno na testeru určeném pro tyto účely.  
Činnost testeru je řízena jednočipovým mikroprocesorem. Naměřené časové hodnoty vybavení při 
přetížení a zkratu jsou zobrazovány na alfanumerickém displeji. Imitace proudových snímačů je 
prováděna přesným nastavením napětí. 
 

 
 

                   Obr. 21  Tester pro nastavování elektronických ochran LH 86 
 

Zkouška na přetížení je prováděna tak, aby byla splněna odchylka časů vybavení o max. ± 15% 
požadované hodnoty, čas zotavení blokování až k uvolnění musí být v rozsahu od jedné do tří minut. 
Přitom musí být funkční manuální deblokace. 
 



Petr Merta  -  Modernizace provozu důlních transformátorů 
VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektrických strojů a přístrojů 

 

 - 33 -

 Zkouška zkratového proudu je prováděna tak, aby časy vybavení při zkratu se nacházely v rozmezí     
0 – 60 ms, současně nejmenší naměřené  hodnoty vybavení pro všechny fáze jsou v rozmezí 80 – 
100% počítané hodnoty vybavení. 

 
3.1.2. Nedostatečná blokace proti zapnutí vadného úseku sítě. 

U trafostanic v původním zapojení je vypnutí na hlavním vypínači nízkého napětí v důsledku snížení 
izolačního stavu připojené sítě zajištěno pomocí nárazové napěťové ochrany. Dle § 245 odst.(3) 
úplného znění vyhlášky Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., ze dne 29. prosince 1988 o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání 
nevyhrazených nerostů v podzemí ve znění vyhlášek č. 477/1991 Sb.,  340/1992 Sb., 3/1994 Sb., 
54/1996 Sb., 109/1998 Sb., 330/2002., 141/2004 Sb., 298/2005 Sb., a 282/2007 Sb., jehož citace zní: 
Elektrická síť může být po vypnutí hlídačem izolačního stavu uvedena pod napětí po odstranění 
závady. Také v § 244 písmeno b) této vyhlášky o údržbě elektrických zařízení v neúplné citaci zní: při 
prohlídkách musí být kontrolováno, zda vyhovuje ochrana před nebezpečným dotykovým napětím      
( funkce hlídače izolačního stavu). Při poruše dochází v důsledku snížení izolačního stavu připojené  
sítě pomocí instalovaného zařízení typu CZU k vybavení nárazové napěťové ochrany. V hlídači 
nastane zablokování proti znovu zapnutí, které je ovšem prezentováno vypnutím následkem vybavení 
nárazové napěťové ochrany. Tím nastává situace, kdy můžeme přivést pod napětí vadný úsek sítě na 
dobu potřebnou k vybavení nárazové napěťové ochrany. Tato problematika je řešena v návrhu 
modernizace, kde je k hlídání izolačního odporu použito zařízení nového typu.  
 
3.2. Hlídače izolačního stavu typu CZU 0,5 a CZU 10. 

Všechny trafostanice provozované v dole v sítí IT – soustava zemněním s izolovaným nulovým 
bodem, jsou povinně vybaveny a provozovány hlídači izolačního stavu. Starší typy trafostanic byla 
vybavena typem CZU 0,5 pro rozvod 500V a CZU 10 pro napětí 1000V, inovované s označením 
CZUW. Dle schématu obr.16  je primární vinutí napájecího transformátoru hlídače napojeno na nízké 
napětí sekundární strany před hlavní vypínač nízkého napětí. Po transformaci máme k dispozici 
napájecí napětí  220V AC, které současně slouží i k napájení nárazové napěťové ochrany. 
 
 

                   
 
       Obr. 22a  hlídač izolačního stavu                       Obr. 22b hlídač izolačního stavu bez čelního krytu 
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Tyto hlídače izolačního stavu, tvořené elektronickými obvody, vykazují v současnosti zvýšenou 
poruchovost následkem stárnutí izolace a součástek, hlavně pasívních, kdy vlivem provozování ve 
zhoršených podmínkách se zvýšenou teplotou dochází ke změně parametrů, hlavně stárnutí součástek, 
nejvíce se projevující u elektrolytických kondenzátorů. Veškeré  poruchy  tohoto zařízení  v dole má 
za následek dočasné odstavení trafostanice do doby, než nastane výměna hlídače, jelikož jakékoliv 
opravy na hlídačích v důlním prostředí jsou neproveditelné. Toto má za následek i několika hodinové 
výpadky ve výrobě, hlavně v těžbě a provozní metráži.V praxi to znamená dopravu z povrchu na místo 
určení vzdálené od jámy i několik kilometrů, mnohdy v úklonných dílech nebo i jinak náročných 
důlních podmínkách.U tohoto zařízení není zanedbatelná ani hmotnost uvedeného zařízení, která je 
přibližně 20 kg. Proto do návrhu modernizace je použit nový moderní hlídač, u kterého je 
předpokládaná vysoká spolehlivost podle parametrů uvedených výrobcem, současně s daleko menší 
hmotností, kvůli ručnímu transportu při poruše.  
  
 
4. Poruchy chybějící fáze na nn straně transformátoru  
4.1. Popsání vyskytující se poruchy 
   Transformátor v nevýbušném provedení typu IT3Sb 400 kVA a sekundárním napětí 525V AC dle 
štítkových údajů a dle technicko – provozní dokumentace je schopen dodávat do rozvodu jmenovitý 
proud 440A. Na tuto hodnotu jmenovitého proudu je nastavována i tepelná ochrana jistící jmenovitý 
proud v hlavním vypínači nízkého napětí. Nastavování této mezní hodnoty jmenovitého proudu je 
důsledkem nárůstu výkonu motorů u pohonů a zvyšování časového intervalu denní těžby. Proto jsou 
tyto transformátory v provozu téměř plně vytíženy.  Se zvyšováním těžby se ovšem projevily i 
nahodilé poruchy na transformátorech, které lze obecně popsat jako chybějící fáze na straně nízkého 
napětí.   

 
 
Obr. 23 Příklad vypálení svorníku na transformátoru IT3Sb demontovaném z pevného závěru. 
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Tento druh poruchy se začal vyskytovat na několika kusech trafostanic během jednoho roku.  
 

 
 
                                  Obr.24 Svorník používaný pro odvod nízkého napětí 
 
4.2. Zřejmé příčiny poruchy 
Na měděném  svorníku  z tyče kruhového průřezu o průměru 16 mm a průřezem 201 mm2 , při 
odebíraném jmenovitém proudu 440A, což odpovídá nastavení tepelné ochrany vypínače nízkého 
napětí je proudová hustota přibližně 2,2 A mm-2 . Z vypočtené hodnoty proudové hustoty je dokázáno, 
že svorník není proudově přetížen. Neschopnost přenést požadovaný výkon, ke kterému je daná 
trafostanice určena, není z výroby a návrhu konstrukce, ale zřejmě následnými prohlídkami a malými 
opravami po provozu na povrchové dílně. K přehřátí a následnému vypálení vlivem oblouku dochází 
s největší pravděpodobností nedokonalostí spoje, kde na závit M16 měděného svorníku, který prochází 
porcelánovou průchodkou, jsou napojeny měděným ohebným páskem vývody sekundárního vinutí 
transformátoru. Na těchto páscích je na jedné straně nalisována ploška se dvěma otvory o průměru 
12,5 mm pro připojení na měděné pásy z vinutí na straně druhé je pásek ukončen nalisováním 
uzavřeného obdélníkového průřezu s dírou průměru 16,5 mm pro připevnění na svorník. Samotný spoj 
je tvořen ze dvou kusů mosazných matic nízkých M16 x 1,5 ČSN 02 14 02, našroubovaných  na závit 
svorníku, následuje mosazná podložka 17 ČSN 02 1701.14, zalisované ukončení měděného pásku 
s dírou  průměru 16,5 mm, mosazná podložka 17 ČSN 02 1701.14, pružná podložka ocelová 16,2 
ČSN 02 1740.02 a mosazná matice M16 x 1,5 ČSN 02 14 02.  
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  Obr.25 Popis spoje na svorníku 
 
Vyhřátí spoje s následným obloukem vzniká přechodovým odporem mezi podložkou mosaznou, 
pružnou podložkou a mosaznou maticí. Jedná se o zvláštní a pro přístroje typický případ úseku 
proudovodné dráhy, který je zdrojem relativně velkých ztrát na dráze zanedbatelné délky. Je zde 
k řešení kontaktní styk a to styk trvalý, při němž jsou vodiče spojeny šrouby. Odpor kontaktního styku 
Rs vytvořeného přítlakem F počítáme dle rovnice 
         n

s FkR −⋅=           [ Ω ]            (25) 

Kde  k   je materiálová konstanta             [ - ]    
        F   je přítlak                        [ N ] 
         n   je exponent dle druhu styku        [ - ] 
Velikost materiálové konstanty pro jednotlivé kontaktní kovy není jednoznačná, protože hodnota 
měrného elektrického odporu ρ a tvrdost, určující velikost skutečné plochy mechanického styku je 
ovlivněna předchozím zpracováním materiálu a funkční teplotou. Při kontaktním páru tvořeném 
dvěma různými kovy dosazujeme za k zpravidla aritmetický střed materiálových konstant obou kovů. 
Exponent n určuje druh styku, pro šroubové svorky a spoje dosazujeme za n = 1. 
Přítlačná síla F  pro svorník z elektrovodné mědi se závitem M16  je dána 59 N. 
 

Materiál kontaktů k 
Měď – mosaz 0,38 . 10-3 

Mosaz – ocel 3,04 . 10-3 

Mosaz – mosaz 0,67 . 10-3 

 
Tabulka  č. 1 – materiálová konstanta pro kontaktní páry tvořené různými kovy. 
 

Dosazením do rovnice  (25) a výpočtem získáme hodnoty stykových odporů pro kontaktní spoje: 
- Měď – mosaz 6,44 . 10-6   [ Ω ] 

- Mosaz – ocel  5,15 . 10-5   [ Ω ] 

- Mosaz – mosaz  1,14 . 10-5 [ Ω ]   
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Jelikož nelze jednoznačně určit, že se jedná o plošný styk, kde se řadí šroubové svorky a spoje, pro 
které dosazujeme do výpočtu odporu kontaktního styku n = 1,  může nastat i situace bodového styku. 
Tento stav nastává z důvodu nedokonalého srovnání, co se týče ploch, pružné podložky. Roviny ploch 
pružné podložky kolmé na osu působící přítlačné síly by měly být ideálně rovnoběžné. Jinak nastává 
případ bodového styku v místě přerušení obvodu pružné podložky a do rovnice pro výpočet odporu 
kontaktního styku uvádíme za n = 0,5. 

Výpočtem získáme hodnoty stykových odporů pro bodový styk: 

- Měď – mosaz 4,9 . 10-5   [ Ω ] 

- Mosaz – ocel  3,9 . 10-4   [ Ω ] 

- Mosaz – mosaz  8,7 . 10-5 [ Ω ]   

Z porovnání hodnot stykových odporů kontaktního plošného styku a hodnot stykových odporů 
bodového styku dosahuje vyšších hodnot přechodového odporu bodový styk a tím i vyšší ztrátový 
výkon na uvedeném spoji. 

Při nadproudech během provozu a při zkratech se mění velikost stykového odporu. Při určité zvýšené 
teplotě dochází v důsledku rekrystalizace k poklesu mechanické pevnosti kovu, zvětšení stykové 
plošky a tím k poměrně rychlému zmenšení stykového odporu. V důsledku toho dochází ke zmenšení 
přítlaku v místě kontaktu a následně dochází ke zvýšení hodnoty stykového odporu. Zvýšené teploty 
ve skutečnosti je docíleno  vysokou četností spínání  např. pásových dopravníků.  Tyto pohony  jsou 
vybaveny dle délky a úklonu dopravníku dvěma až třemi asynchronními motory o výkonu 100 kW , 
spínanými přímo. Jmenovitá hodnota proudu těchto motorů je 107 A, při rozběhu se pohybuje 
záběrový proud  u jednoho motoru  7 – 8 násobku proudu jmenovitého. Pomocí rovnice pro výpočet 
výkonu 

   2IRP ⋅=     [ W ]              (26) 
Kde    R   je stykový odpor    [ Ω ]   
           I   je procházející proud      [ A ] 
určíme ztrátový výkon na svorníku následkem stykového odporu. I když takto vysoký záběrový proud 
se projevuje jen velmi krátce, lze usoudit, že právě tyto proudy přispívají k oteplení místa styku na 
svorníku a to o to více, jak častěji dochází ke spínání a rozběhu dopravníků. Z toho vyplývá, že i 
nesprávná obsluha dopravníku přispívá k oteplení kontaktního místa spoje v trafostanici. 
  
4.3. Popis spoje 
Postupujeme napravo od měděného pásku dle obrázku č. 25 : spoj mezi nalisovaným ukončením 
měděného pásku a mosaznou podložkou je tvořen celou plochou mosazné podložky. Následuje styk 
mosazná podložka a mosazná matice nízká – v tomto místě je plocha proudovodné dráhy omezena 
plochou mezikruží ( vnější kružnice je vepsaná do šestihranu matice se vzdálenosti protilehlých stěn 
24mm, průměr vnitřní kružnice je 16 mm ).  Přechod přes vnitřní závity nízkých mosazných matic na 
měděný svorník považujeme vlivem ploch závitů za spoj s velmi nízkou hodnotou stykového odporu. 
Nalevo od měděného pásku dle obrázku č. 25 : spoj mezi nalisovaným ukončením pásku a mosaznou 
podložkou je tvořen  plochou mosazné podložky. Následuje styk mosazná podložka a pružná 
podložka. Toto je spoj materiálu s nejvyšší hodnotou stykového odporu celého spoje.  
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Pružná podložka 16,2:        
dH15 - 16,2mm,  d1 -  26,2mm, b -  5mm, t - 3,5mm     
                                               
                                           Obr.26 Pružná podložka 
 
Odpor pružné podložky, mosazné podložky a mosazné matice je vypočten dle rozměrů ze strojnických 
tabulek dle vztahu  

               
S

l
R ρ=             [ Ω ]                  (27) 

Kde  ρ   je měrný elektrický odpor   [ Ωm ]    
        l    je délka vodiče        [ m ] 
        S   je průřez vodiče        [ m2 ] 
  
 

 
Odpor mosazné matice Rmm≈ 1,5 . 10 -7 Ω  
Odpor mosazné podložky Rmp≈ 0, 055 . 10 -7 Ω  
Odpor pružné podložky Rmp≈ 21 . 10 -7 Ω 
 
                            Obr.27  Vyznačení řazení odporů na spojích svorníku 
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4.4.Opatření                                                                                                                                                                                                                                                   
Poruchy typu chybějící fáze na straně nízkého napětí se projevují nahodile, nelze je předvídat a nelze 
jim předejít ani žádným měřením. Dle toho, jak se zatím projevily všechny poruchy tohoto typu, tak 
bylo provedeno následné opatření: 
Na spoji svorníku je vypuštěna pružná podložka, zhoršující vodivost ve spoji a spoj s menším 
přechodovým odporem je zajištěn přidáním další nízké mosazné matice, která brání uvolnění spoje a 
současně snižuje odpor proudovodné dráhy, v tomto případě přechod proudu z měděného pásku přes 
mosaznou podložku a mosazné matice do svorníku. 
Jelikož se jedná o nahodile vyskytující se poruchu po dobu již několika let, u trafostanic, na kterých 
jsou na povrchové dílně prováděny drobné opravy, jsou tyto spoje na svornících takto zajištěny. Do 
této doby se nevyskytla porucha tohoto typu na takto opravených trafostanicích.    
Zvýšením ochrany proti vypálení spoje na svorníku je možnost instalace termistorů s kladným 
teplotním součinitelem PTC, DIN 44081 do blízkosti svorníků, které by hlídaly oteplení tohoto místa a 
následně by i signalizovaly projevující se zvýšení hodnoty stykového odporu spoje. V navrhované 
změně zapojení je s nimi uvažováno. 
 
 
 

5. Měření na transformátorech 
5.1. Teorie jednotlivých metod měření 
 

Za zhoršených chladících podmínek dochází k většímu oteplení vinutí a tím k rychlejšímu rozpadu 
organické vláknité izolace vodičů. Podle Montsingerova  pravidla trvalé zvýšení  teploty  o  5°C až 
8°C zkracuje životnost izolace na polovinu. 
Dosud však není známa metoda, kterou bychom mohli  přesněji  určit kolik času ještě zbývá, než 
nastane nenávratná změna následkem zhoršení izolačního stavu a následnému poškození vinutí 
transformátoru. Proto bylo přistoupeno k většímu počtu měřících metod, kde nám přesněji popisují 
aktuální stav transformátoru. Měření je rozšířeno na analýzu izolačních stavů primárního a 
sekundárního vinutí transformátoru se stanovením koeficientů pro dielektrický absorpční poměr DAR, 
polarizační index PI a dielektrický vybíjecí index DD, měření odporů jednotlivých vinutí na primární  
a sekundární straně transformátoru rázovým generátorem. 
K měření jsou používány přístroje s rozšířenými funkcemi. Jsou určeny k speciálním měřením 
izolačních odporů s možností vyhodnocení nestandardních stavů měřeného zařízení. Kromě výše 
uvedených vlastností vyhodnocují také např. polarizační index, dielektrický absorpční poměr, 
dielektrický vybíjecí index, provádějí zkoušku v předem nastavené posloupnosti napětí s 
vyhodnocením izolačního odporu v závislosti na čase , funkce R = R (t). 

Nejnovější testery izolačních odporů umožňují, na základě vložených empirických konstant, přepočítat 
naměřenou hodnotu izolačního odporu ve vztahu k jiné teplotě. K eliminaci změn ovlivňujících 
izolační odpor (např. vliv teploty, vlhkosti, stárnutí materiálů) je vhodné měřit izolační odpory v 
delším časovém intervalu. Z naměřených hodnot přístroje s rozšířenými funkcemi automaticky 
vypočítávají polarizační index (PI) a dielektrický absorpční poměr (DAR). Při měření vícevrstvých 
izolací a izolací z různých materiálů vyhodnocují přímo měřiče izolačních odporů s rozšířenými 
funkcemi také dielektrický vybíjecí index (DD). Během tohoto měření je po měření izolace (např. 
500V / 30min) měřena kapacita a následně (po 1 min) je měřen svodový proud. Z těchto hodnot je 
vypočítán dielektrický vybíjecí index DD.  

  
 
 
 5.1.1 Měření izolačních odporů 
Izolační zkouška se provádí u všech výrobků, obsahujících elektrické vinutí. Jde nejen o elektrické 
stroje, ale i např. o topné odpory, vodiče, spínací přístroje apod. Zvláštní požadavky jsou kladeny na 
elektrické stroje a přístroje. Jde zejména o transformátory a spínací přístroje vvn. Měření izolačních 
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odporů se  má provést jako jedna z úvodních zkoušek nového stroje a opakovat po zapojení stroje ke 
zkouškám, včetně připojovacích kabelů. Lze takto odhalit hrubou závadu v izolačním systému stroje. 
Měří se přístrojem MEGMET na příslušné napětí, 100V – 10 kV. Měření izolačních odporů by se 
mělo opakovat po každé izolační zkoušce. Izolační odpor je veličina značně závislá na teplotě, 
vlhkosti, napětí a velikosti stroje. Proto bychom měli uvést u měření i stav stroje, teplotu vinutí i 
okolního vzduchu a relativní vlhkost vzduchu. 
Zmenšení izolačního odporu může být způsobeno znečištěním povrchových cest, hlavně u vývodu 
vinutí a zejména pak celkovým zvlhnutím izolace. Mechanické porušení izolace ( zlomení,proříznutí) 
se většinou na izolačním odporu neprojeví, měříme – li napětím do 2500V. Minimální izolační odpor 
se určuje dle přibližného vztahu 

1000
100

+
=

n

n
iz S

U
R    [ MΩ ]                 (28)  

Kde  Un    je jmenovité sdružené napětí   [ V ]  
         Sn     je zdánlivý výkon   [ kVA ]   
 Vzorec platí pro provozní teplotu vinutí. Při 20°C by měl být asi 5x větší. Vztah je přibližný, protože 
nerespektuje teplotu vinutí, velikost stroje ani třídu izolace. Tuto hodnotu bychom však měli odměřit 
jako minimální při nepřetržitém  měření ( nad 60s, viz polarizační index). 
 
 
5.1.2. Polarizační index, dielektrický absorpční poměr, dielektrický vybíjecí index 
Polarizační index se častěji zjišťuje u velkých strojů, protože izolační odpor není jednoznačným 
kritériem pro posouzení vlhkosti izolace. Lépe ji postihuje právě polarizační index PI 

min1

min10

R

R
PI =    [ - ]                 (29)  

       
      kde       R10 min označuje izolační odpor v čase 10 minut   [MΩ] 
                   R1 min označuje izolační odpor v čase 1 minuta  [MΩ] 

   a dielektrický absorpční poměr DAR 

sec30

min1

R

R
DAR =       [ - ]                (30)  

      kde       R1 min označuje izolační odpor v čase 1 minuta   [MΩ] 
                 R 30 sec označuje izolační odpor v čase 30 sekund   [MΩ] 
 

 
5.1.3. Měření pospojování a přechodových odporů  

       Testery izolačních odporů umožňují většinou ověření pospojování elektrických obvodů podle EN 
61557-4.  

Norma předepisuje: 

- nejistotu měření podobně jako část předešlá +/- 30% 

- měřicí proud minimálně 200 mA 

- měřící napětí AC/DC od 4 do 24 V 

- rozlišení 0,01W s možností kompenzace měřících kabelů  

- měřící rozsah 0,2 až 2Ω 

Další specifikace jsou uvedeny v příslušné části normy. 
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5.1.4. Zkouška rázovým napětím 
Zkouška rázovým napětím vyžaduje rázový generátor, popř. generátor opakovaných rázů. 
Normalizovaná vlna 1,2 / 50 µs simuluje atmosférická přepětí, kusá vlna napodobuje přeskok, popř. 
průraz izolace. Zkouší se též spínací vlnou, která je pomalejší, modeluje spínací přepětí v síti. Zkouška 
rázovým napětím je zvlášť významná pro stroje pracující přímo do venkovního vedení vn nebo vvn, 
tj.pro transformátory a generátory pracující přímo do venkovní sítě a pro venkovní elektrické přístroje. 
 
5.2. Popis použitých přístrojů 
   Megaohmmetr C.A. 6549     v.č. 164576DGH 
 Mikroohmmetr C.A.6250     v.č. 939296DLH 
 Scopemeter FLUKE 199C     v.č. DM9310467 
 Rázový generátor PSG 212A   v.č. 2701 
 Multimetr klešťový C.A. F15   v.č. 223930DJV 
 
5.2.1. Megaohmmetr C.A. 6549 

Měřič  izolačních odporů Chauvin Arnoux C.A 6549  je řazen mezi přístroje s rozšířenými funkcemi s 
testovacím napětím do 5kV. Zobrazují naměřené hodnoty na velkém grafickém displeji. Stupeň  krytí 
IP53, vykazuje se vybranými technickými vlastnostmi s napájením MiMH akumulátory. Provádí 
výpočty výše uvedených koeficientů a proto jsou tyto přístroje předurčeny především k průmyslovým 
aplikacím. Testovací napětí lze nastavit v posloupnosti (500, 1000, 2500, 5000 V) nebo v krocích (40 - 
5100V / krok 10 nebo 100V). Tester C.A 6549 umožňuje zobrazit přímo na grafickém LC displeji 
průběh křivky R = R(t) s možností přepočtu naměřené hodnoty izolačního odporu na jinou teplotu. 
Přístroje měří izolační odpory od 10 kΩ do 10 TΩ, což není u běžných přístrojů obvyklé (většinou 
měří přístroje izolační odpory od 100 kΩ). Testery uchovávají naměřené hodnoty ve vnitřní paměti s 
kapacitou 128 kB popř. je lze přenést rozhraním RS 232 do počítače.  

 
 

Obr. 28 Megaohmmetr C.A. 6549 
 

 

 

5.2.2. Mikroohmmetr C.A.6250 
Tester malých odporů C.A.6250 se používá pro měření velmi malých odporů, řádově µΩ. Využívá 
čtyřvodičové metody měření, měřící proud 10 A pro odpor 0,1 µΩ až 250 mΩ. Využívá tři režimy 
měření – induktivní, odporový, automaticky odporový. Funkce teplotní kompenzace odporu na 
nastavenou referenční teplotu, s možností výběru materiálu a nastavení jeho teploty nebo připojení 
externího čidla Pt 100. Kontrola správnosti připojení a kompenzace parazitních napětí. Ochrana 
měřících svorek proti externímu napětí do 250 V. 
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Obr. 29  Mikroohmmetr C.A.6250 

 

5.2.3.  Scopemeter FLUKE 199C 
Moderní scopemetry FLUKE 199, 196, 192 jsou špičkové přístroje, které v sobě zahrnují 
duální osciloskop s monochromatickým LCD displejem, velkou šířkou pásma a vzorkovací 
rychlostí, výkonný duální DMM a rekordér s velkou pamětí 27 500 bodů na vstup. V módu 
digitálního osciloskopu umožňují měření v kmitočtovém pásmu až do 200 MHz při 
vzorkovací rychlosti až 2,5 GS / s. Mají paměť 30 k, možnost dlouhodobého záznamu náhodných 
průběhů, široké možnosti spouštění i např. na šířku pulsu, se záchytem pulsů 50 ns a vysokou 
rozlišovací schopnost . Kromě automatického měření disponují sedmi kurzory a funkcí ZOOM. Jejich 
speciální paměť může pojmout obsah až 100 obrazovek, takže uživatel se může vracet zpátky k 
anomálním průběhům a v klidu je vyhodnocovat nebo přenést na PC. 
V módu DMM je možno měřit veličiny V, A, (AC /DC AC+DC), Ω, vodivost, dioda, TRUE RMS. 
Mají moderní napájení pomocí adaptéru a akumulátorů bez paměťového efektu NiMH, zlepšení 
bezpečnosti až na 1000 V kat II. Software na objednávku FlukeVIew umožňuje dokumentaci 
přenesených průběhů, snímků displeje a měřených dat na PC, jejich výtisk nebo export do jiných 
formátů. Uživatel si může vytvořit knihovnu průběhů s komentáři.  
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Obr. 30 Scopemeter FLUKE 199C 
 

5.2.4.Rázový generátor PSG 212A 
Tester PSG212A generuje rázové plynule nastavitelné napětí do velikosti 12 kV. Princip testování je 
následující: V rázové srovnávací zkoušce jsou dva identické vysokonapěťové pulsy současně 
přiloženy na dvě fáze vinutí motoru nebo transformátoru a indukované odrazy obou pulsů jsou 
zobrazeny na osciloskopu. Pokud se cívky shodují v počtu závitů a nejsou zkratovány, jejich průběhy 
se budou překrývat. 
Interpretace výsledků rázové srovnávací zkoušky - Rázová srovnávací zkouška vyhodnocuje kvalitu 
izolace závit - závit, cívka - cívka, fáze - fáze. Detekuje otevřené cívky a vadnou izolaci vůči zemi. 
Citlivost je taková, že lze určit dokonce i zkrat jednoho závitu vinutí. 

Obr.31  Rázový generátor řady PSG212A  

5.2.5. Multimetr klešťový C.A. F15 
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Displej: LCD 3 ¾ místa 

Rozlišení: 4000 dílků 

Přepínání rozsahů: manuální / automatické 

Průměr otvoru kleští: 42 mm 

Převod: TRMS 

DC napětí: rozlišení / rozsah, přesnost  0,1mV/400mV-4V-40V-400V-600V,1%  

AC napětí: rozlišení / rozsah, přesnost  0,1mV/400mV-4V-40V-400V-600V,1% 

DC proud: rozlišení / rozsah, přesnost 0,1A/400A-1400A, 2% 

AC proud: rozlišení / rozsah, přesnost 0,1A/400A-1400A, 2% 

Odpor: rozlišení / rozsah, přesnost 0,1 Ω /400 Ω -4k Ω -40k Ω -400k Ω -4M Ω 1,0% 

Spojitost: bzučák < 40 Ω 

 

Frekvence:rozlišení/rozsah,přesnost 1Hz/100Hz-1kHz-3kHz,0,1Hz 

Vstupní impedance: 10M Ω 

Pracovní teplota: 0°C....50°C 

Další funkce: hold, MAX/MIN, test diody, automatické nastavení nuly DC proudu, vstup pro 
adaptéry 4000mV, připojení otáčkoměru, teploměru, luxmetru, automatické vypínání 
Krytí: IP40vv 

 
Obr. 32   Multimetr klešťový C.A. F15 

 

 

 

 

 
 
 
 
5.3. Naměřené hodnoty a průběhy 
 
Datum měření: 11. 3. 2009 
 
MĚŘENÝ STROJ: 
 
transformátor T214: IT3Sb 400/6N, v. č. 8915337, 400kVA, Yyn0, 6000V – 38,5A, 500V – 440A 
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5.4.  Měření izolačních stavů 
  
Měření izolačních stavů bylo prováděno na vývodech transformátoru demontovaného z pevného 
závěru, vývody nenapojeny. 

 

 

Izolační stavy: Izolační odpor 
zkušební 

napětí 
DAR PI DD  

T
2

1
4

 primár UVW × ZEM 657,9 GΩ 5090V 1.53 3,46 -  

sekundár uvw × ZEM >4000GΩ 509V - - -  

primár UVW × sekundár uvw 4537GΩ 5090V 1,99 9,62 -  

 
 

Tabulka č. 2 Naměřené hodnoty izolačních stavů transformátoru T214 
 

 

Obr.33 Průběh zkušebního napětí a izolačního odporu UVW × ZEM 
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                   Obr.34 Průběh zkušebního napětí a izolačního odporu NN - uvw × ZEM 
 

 

 
Obr.35 Průběh zkušebního napětí a izolačního odporu  - uvw × UVW 
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Izolační stav transformátoru je natolik vysoký, že při měření sekundárního vinutí proti zemi a 
primárního vinutí proti sekundárnímu byly překročeny maximální rozsahy měřícího přístroje a nedošlo 
tak k výpočtu koeficientů kvality izolace a průběhy izolačního odporu pro tato měření nebyly 
zaznamenány. 
 
5.5. Měření činných odporů vinutí  

 

Odpor vinutí: [mΩ] [mΩ] [mΩ] místo měření 

pr
im

ár
 UV (+5% ÷ 0 ÷ -5% ) 668,2 634,7 603,8 odpojené vývody 

VW (+5% ÷ 0 ÷ -5% ) 668,1 633,8 601,7 odpojené vývody 

UW (+5% ÷ 0 ÷ -5% ) 666,3 633,4 600,7 odpojené vývody 

se
ku

nd
ár

 

uv 1,2944   odpojené vývody 

vw 1,2326   odpojené vývody 

uw 1,1647   odpojené vývody 

 
Tabulka č.3 Naměřené hodnoty činných odporů vinutí transformátorů T214 

 

5.6.  Měření přechodových odporů kontaktů vn odpojovače: 

 

Přechodový odpor: [mΩ] místo měření 

O
dp

oj
ov

ač
 Fáze U 0,0390 

Přípojnice pro připojení 
vinutí a přívodu 

Fáze V 0,0386 
Přípojnice pro připojení 

vinutí a přívodu 

Fáze W 0,0424 
Přípojnice pro připojení 

vinutí a přívodu 
 

Tabulka č.4 Naměřené hodnoty přechodových odporů kontaktů vn odpojovače transformátorů T214 
 

 

5.7.  Kontrola vinutí primáru transformátoru rázový m generátorem (zkušební napětí 
max. 6000 V ) 

      
  Obr.36 Průběh měření rázovým generátorem fáze U x V  na primárním vinutí T214 
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Obr.37 Průběh měření rázovým generátorem fáze V x W na primárním vinutí T214 
 

 
 

Obr.38 Průběh měření rázovým generátorem fáze U x W na primárním vinutí T214 
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Obr.39 Průběh měření rázovým generátorem fáze u - v  na sekundárním vinutí T214 
 

 

 
 

 

 

 
 

      Obr.40 Průběh měření rázovým generátorem fáze v - w na sekundárním vinutí T214 
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Obr.41 Průběh měření rázovým generátorem fáze u - w  na sekundárním vinutí T214 
 

 

5.8.  Příklad naměření závitových zkratů.  
Následný průběh je výsledkem měření na jiném transformátoru stejného typu, na jehož cívce byly 
naměřeny závitové zkraty.  
Zkouška rázovou vlnou je prováděna přivedením velmi krátkých časových pulsů ke dvěma cívkám 
současně. Každá cívka má svůj jednoznačný charakter odezvy, který zobrazujeme na displeji 
připojeného dvoukanálového osciloskopu. Porucha mezizávitového zkratu se projeví tak, že jedna ze 
zobrazovaných křivek je odlišná od druhé. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Obr.42  Změřený průběh závitových zkratů 
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5.9.  Závěr měření 
 

 Izolační stav transformátoru je velmi dobrý, primární ani sekundární vinutí nemá závitové zkraty, 
rozdíl křivek rázového generátoru při porovnávání fáze na krajním sloupku s fází na středním sloupku 
(U×V, V×W) je dán nesymetrií magnetického obvodu (krajní sloupek je podstatně delší než střední). 
Při porovnání dvou krajních sloupků (U×W) tato nesymetrie mizí. 
 TRANSFORMÁTOR JE SCHOPEN BEZPEČNÉHO PROVOZU. 

 
6. Návrh modernizace 
Při modernizaci provozu nevýbušných transformátoru je nutno dodržet ustanovení platných norem a 
bezpečnostních předpisů. Je zakázáno měnit vnitřní zapojení transformátorové soupravy 
v nevýbušném provedení bez souhlasu výrobce a bez schválení notifikačním orgánem č. 1026 (AO 
210 FTZÚ Ostrava – Radvanice).  Jakékoliv úpravy můžou provádět jen akreditované opravny se 
schválením výrobce. Z výše vyjmenovaných důvodů budou navržené změny modernizace jen na 
úrovni návrhu.   
Zásadním předpokladem a požadavkem na instalaci navrhovaného zapojení je provedení  všech úkonů 
spojených s modernizací kvalifikovanými pracovníky určenými k obsluze a práci na nevýbušných 
elektrických zařízeních, kde odborný dozor je prováděn osobou odborně způsobilou a prokazatelně 
poučenou. Organizace zajišťující souhrn těchto úkonů a služeb je povinna dodat k danému zařízení 
schválení s atestem a prohlášení o shodě dle Vyhlášky Českého báňského úřadu č. 75/2002 Sb., o 
bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti 
prováděné hornickým způsobem č.74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních a o 
nezávadnosti stroje pro použití do dolu se zvýšeným  nebezpečím výbuchu.  Současně musí být 
dodržena vyhláška  Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., ze dne 29. prosince 1988 o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených 
nerostů v podzemí ve znění vyhlášek č. 477/1991 Sb.,  340/1992 Sb., 3/1994 Sb., 54/1996 Sb., 
109/1998 Sb., 330/2002., 141/2004 Sb., 298/2005 Sb., a 282/2007 Sb. 
Při návrhu bylo postupováno a zohledněno několik aspektů, největší důraz byl ovšem kladen na 
stránku zajišťující bezpečnost důlního provozu, kde ve výše jmenované vyhlášce předpisy přímo 
nařizují provozování sítě jen s hlídačem izolačního stavu. Současně jeden z dalších ukazatelů  je 
ekonomická stránka. Návrh modernizace je tvořen tak, aby rozpočet na modernizaci  byl co nejmenší a 
přitom byla zachována vysoká míra spolehlivosti. Z toho důvodu je vytvořen návrh zapojení bez 
jakékoliv změny na nevýbušném závěru, jelikož změny tohoto typu by tuto modernizaci značně 
prodražily. Je proto využito tlačítek zkoušky, kompenzace a pohonu vypínače nízkého napětí dle obr. 
14 ke stejným funkcím jako doposud. Dále bylo postupováno tak, aby byly použity modulové systémy 
dílčích obvodů, zajišťujících předepsanou funkci, a to z důvodu dodání atestu nebo certifikátu 
s konkrétním modulem a z provozního hlediska je to výměna jednotlivých modulů dle poruchy, 
možnost nákupu a skladování modulů vedených jako náhradní díly. V modernizaci jsou používány i 
moduly a relé, které jsou v současnosti na Dole Paskov běžně používány a proto není nutné rozšiřovat 
řadu náhradních dílů. Toto by do značné míry ovlivnilo a usnadnilo situaci stavu poruchy 
modernizovaných strojů oproti stavu poruchy trafostanic s hlídačem izolačního stavu typu CZU 0,5, 
popřípadě u CZU 10, kdy za současného stavu je nutno ke každé trafostanici vykazující poruchu 
hlídače izolačního stavu transportovat hlídač izolačního stavu tohoto typu na výměnu, jelikož opravy 
v důlních podmínkách u tohoto zařízení nepřicházejí v úvahu a ani nelze je v těchto podmínkách 
provést.  
 
6.1.  Upravené zapojení nn strany transformátoru 
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  Obr. 43 Upravené zapojení nn strany transformátoru 
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 6.2. Použité moduly v zapojení 
 
 
Navržené zapojení  je koncipováno tak, aby bylo využito co nejvíce komponentů již 
provozovaných zařízení. Toto bylo dodrženo, jediný nepoužívaný modul byl použit samotný 
hlídač izolačního stavu s digitálním zobrazením aktuálního měřeného stavu a vazebný člen.  
 
6.2.1. Vakuový spínač 
Nízkonapěťový vypínač popsaný v kapitole 3.této práce je nahrazený vakuovým spínačem 
vakuovým stykačem HR – VS 4/450. Jedná se o elektromagneticky ovládaný stykač, určený 
k častému spínání a rozepínání výhradně střídavých elektrických obvodů nízkého a vysokého 
napětí do 1200 V a proudu do 450 A v rozsahu zapínacích a vypínacích proudů přiřazených 
kategoriím AC1, AC2,AC3, AC4. Stykač vakuový není určen pro rozepínání stejnosměrných 
elektrických obvodů. 
Stykač je určen hlavně pro spínání motorů s kotvou nakrátko a kotvou kroužkovou. Je 
vhodný pro spínání odporových i smíšených zátěží. Pro své malé rozměry a hmotnost, 
vysokou elektrickou trvanlivost a minimální nároky na údržbu jsou zvlášť vhodné pro užití 
v dolech, průmyslu s těžkým provozem (dobývací stroje, pohony hřeblových a pásových 
dopravníků. 
Stykač se vyrábí v několika variantách v závislosti na napájecím napětí, počtu pomocných kontaktů, 
časování pomocných kontaktů. 
 
Základní technické údaje 
Jmenovité napětí pracovní a izolační 1200 V/50 Hz 
Zkušební napětí 50 Hz/60 s mezi póly a ve vypínací dráze 6,5 kV 
Jmenovitý proud pracovní a tepelný 450 A 
Jmenovitá zapínací schopnost 5400 A 
Jmenovitá vypínací schopnost 4500 A 
Jmenovitý krátkodobý proud 1 s 8 kA 
Jmenovitý dynamický proud 30 kA 
Mezní spínací schopnost (cos φ = 0,35) 6 kA 
Kategorie použití AC1, AC2, AC3, AC4 
Třída přerušovaného provozu 1200 (1200 cyklů/hod.) 
Mechanická trvanlivost 1.106 
Elektrická trvanlivost pro AC3 3.105 AC4 1.105 
Zapínací čas  do 65 ms 
Vypínací čas do 35 ms 
Vakuová zhášedla VS1/04 3 ks 
Pracovní zdvih kontaktů 1,98 mm 
Hmotnost/objem 9 kg/6,1 dm3 
Rozměry viz rozměrový náčrt na obr.43 
Pomocné obvody: 
Jmenovité ovládací napětí 230 V/50 Hz, 120 V/50 Hz; +15%,-25% (tab.1) 
Vrcholová hodnota spínacího proudu *) 
pro ovládací napětí 230 V 2,2 A 
pro ovládací napětí 120 V 3,8 A 
Trvalý příkon v sepnutém stavu 5,3 VA 
Pomocné kontakty (AC 11: 500V/3A) a–3, b–2 nebo a-2, b-3 (tab.1) 
*) Spínací proud protéká po dobu max. 65 ms 
Pracovní prostředí a podmínky: 
Stykač je určen pro provoz v prostředí vnitřním, obyčejném s následujícími hodnotami: 
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Teplota okolí: -20°C až +40°C 
Relativní vlhkost při 20°C: max. 80 % 
Pracovní poloha: osa vakuových zhášedel je svislá s povoleným odklonem 10°, pohyblivý 
kontakt nahoře 
 

 
 

Obr. 44 Rozměrový náčrt stykače 

 
                                                Obr. 45 Schéma ovládání  stykače 
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6.2.2 Hlídání izolačního odporu, A- ISOMETR  
A- ISOMETR IRDH375 monitoruje izolační odpor ve výkonových střídavých, stejnosměrných popř. 
kombinovaných IT sítích. Nový princip měření AMPPLUS,dovoluje monitorovat i moderní sítě 
s vysokou rozptylovou kapacitou, které obsahují měniče popř. stejnosměrné obvody. 
A-ISOMETR IRDH375 umožňuje monitorovat i několik navzájem pospojovaných IT sítí a vzhledem 
k oddělenému napájecímu napětí může monitorovat i sítě, které nejsou pod napětím. Díky dvěma 
nezávislým nastavitelným hodnotám reakce lze indikovat překročení izolačního odporu sítě ve dvou 
úrovních (předalarm a hlavní alarm).  
S použitím vazebných členů lze monitorovat i IT sítě s vyšším jmenovitým napětím až do 7,2 kV . 
Přístroj je určen pro montáž do panelu. 
 

 
 
Obr. 46  A-ISOMETR IRDH375 pro monitorování sítě 
 

MONITOROVÁNÍ BEZ INDIKACE PORUCHY 
Přístroj trvale měří a vyhodnocuje izolační odpor monitorované sítě. Měřená hodnota je zobrazována 
na LCD displeji nebo na připojeném externím kΩ metru. Síť lze kontinuálně monitorovat i v případě 
jakýchkoli změn, např. připojení další větve k síti. 
Tlačítkem INFO zobrazíme doplňkové informace o monitorované síti ( např. hodnoty parametrů 
přístroje a rozptylové kapacity sítě). 
INDIKACE PORUCHY 
Pokud izolační odpor mezi vodiči sítě a zemí klesne pod nastavenou hodnotu reakce, sepne relé 
nejprve ALARM 1  následně může i ALARM2 a rozsvítí se LED ALARM 1 nebo LED ALARM 2. 
V případě přerušení spojení monitorované sítě  a země se rozsvítí ALARM. 
RESET 
LED ALARM zůstává svítit i po odstranění poruchy a její zhasnutí (vynulování paměti ) je možné 
pouze zmáčknutím tlačítka RESET ( případně deaktivací paměti poruchy v menu). 
TEST 
Stisknutím tlačítka TEST stimulujeme funkci poruchy a testujeme funkčnost přístroje. 
STANDBY 
V případě pospojování několika IT sítí s IRDH375B můžeme pomocí funkce STANDBY dočasně 
odpojit vybrané přístroje IRDH375B a ponechat ve funkci pouze jeden přístroj. 
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6.2.3 Vazebný člen AGH204S-4 
Vazebný člen AGH204S-4 umožňuje rozšířit použití hlídačů izolačních stavu, např. IRDH375 pro 
monitorování sítí až do jmenovitého napětí AC 1650 V při monitorované sítě bez měničů a 1300 
V jsou-li v sítí instalovány frekvenční měniče a podobné prvky. 
 

 
 

Obr. 47  Vazebný člen AGH204S-4 
 
6.2.4 Jištění nadproudů  
Na každém  silovém odvodu z vakuového stykače je nasazen snímač proudu s převodem 1 mV/A. 
Převedené napětí dle velikosti proudu je přiváděno na vstup elektronického nadproudového relé LH86.  
Vyznačuje se malými rozměry , nepatrným množstvím vyzařováním tepla a velkým rozsahem 
nastavitelných proudů jak pro časově závislé vybavení od nadproudu tak pro rychlé nezávislé 
vybavení při zkratu. Skládá se z osazeného plošného spoje, který je umístěn do patice krabičky  a je 
spojen 12 – polovou vidlicí. Napájecí napětí 42 V, 50 Hz, příkon 1,4 VA. 
 
 

 
 

Obr. 48  Elektronické relé LH 86 
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Elektronické relé se skládá ze tří obvodů zajišťující následující funkce: 
- Závislá ochrana: nabíjení paměťového prvku je prováděno v závislosti na okamžitém provozním 
proudu, zvoleném faktoru zesílení a nastaveném jmenovitém proudu. Úroveň nabití je hlídána 
komparátorem, který ovládá výstupní relé, které při vybavení rozpojí svým rozpínacím kontaktem 
ovládací obvod hlídaného obvodu. Po vypnutí hlídaného obvodu se paměťový prvek vybíjí asi 120 
sekund. Po tuto dobu je blokováno znovuzapnutí hlídaného obvodu. Po uplynutí blokovacího času se 
relé překlopí do provozního stavu a umožní sepnutí hlídaného obvodu. Toto blokování je nezávislé na 
přítomnosti napájecího napětí. Je umožněno zapojení  s blokováním, které znemožní po uplynutí  
blokovacího času překlopení relé do provozního stavu. Deblokace je možná pouze po vypnutí 
napájecího napětí.   
- Nezávislá ochrana: charakteristiky zkratové ochrany jsou určeny nastaveným jmenovitým proudem 
IN , zesilovacím faktorem a nastaveným zkratovým koeficientem rozmezí 3 – 12 násobku jmenovitého 
proudu.Při překročení nastavené meze dojde k překlopení bistabilního relé. To svým rozpínacím 
kontaktem přeruší ovládací obvod a následně hlídaný obvod. Bistabilní relé nezmění svůj stav ani při 
přerušení  napájecího napětí. Elektronické relé se uvede do provozního stavu mechanicky 
deblokačním tlačítkem umístěným na čele krytu elektronického relé. 
- Rozběhové zpoždění: proti chybnému vybavení relé v důsledku proudových nárazů při rozběhu 
elektromotorů je elektronické relé doplněno o 10 ms zpoždění. Tato funkce pomocí přepínače může 
být vyřazena z činnosti. 
- Hlídání výpadku fáze: elektronické nadproudové relé je vybaveno obvodem hlídajícím výpadek fáze. 
V případě vybavení lze deblokaci provést jen vypnutím napájecího napětí. Tato funkce pomocí 
přepínače může být vyřazena z činnosti. Elektronické nadproudové relé hlídá připojovací vodiče 
měničů proudu/napětí. Přerušení těchto vodičů vyhodnotí relé jako zkrat a dojde k vypnutí hlídaného 
obvodu. 
 
6.2.5 RPX 2  
Univerzální hlídač izolačních stavů typu RPX 2 je určen pro nevýbušné transformátorové soupravy, 
kde injektáž měřícího napětí je prováděna výlučně do uzlu sekundárního napětí 230 V pro funkci 
měření a blokování. Nastavené funkčně technické parametry jsou kompromisem technických 
požadavků a ustanovení norem a předpisů. Jsou fixně nastaveny ve výrobě a v průběhu doby 
používání je není nutno kontrolovat. 
 
6.2.6 Ostatní  
Transformátor výkonu 200 VA, primární napětí 500 V, po přepojení možnost připojení na 1000V, 
sekundární napětí 230 V a 42 V. Používaný v nevýbušných stykačových skříních typu SN1. 
Relé RP 700, napětí cívky 42 V AC s paticí. 
 
6.3. Popis funkce 
Do prostoru nízké strany je na primární vinutí ovládacího transformátoru T001 přivedeno napětí  500 
V (1 000 V) a zajišťuje nám po transformaci dvě úrovně napětí 230 V a 42 V. Jmenovité napětí 
230V je použito pro ovládání vakuového stykače a pro napájení  hlídače izolačního stavu                  
A-ISOMETR IRDH375, současně pro napájení relé RPX 2, které plní funkce hlídání proti zemnímu 
spojení napětí 230 V vyvedených do odvodní svorkovnice nízké strany. Toto napětí zde slouží 
k napájení připojeného externího zařízení. Tím může být vyvedeno mimo transformátor  vypínání 
trafostanice při překročení povolené koncentrace metanu nebo vzájemná blokace při paralelním chodu 
transformátorů.  
Pro správnou funkci hlavního vakuového stykače je nutné, aby pomocný  stykač K 001 a K 002 byl 
sepnutý. Pomocný stykač  K 001 je spínán hlídačem izolačního stavu RPX 2, který hlídá zemní 
spojení v obvodu napětí 230 V. Špatný izolační stav je indikován LED diodou. 
Pomocný stykač  K 002 slouží jako blokovací, kde napětí na cívku je blokováno přes kontakt ve vn 
straně transformátoru. Tento kontakt je mechanicky spřažen s mechanickým ovládáním odpojovače 
tak, aby bylo zajištěno rozpojení pomocného kontaktu dříve, než nastane rozpojení silové části 
odpojovače. Tím je zajištěno vypínání transformátoru bez zátěže. Současně je tím splněna i druhá 
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funkce, a to, že může dojít k zapnutí odvodního nízkého napětí až po úplném dopnutí odpojovače a 
nehrozí tak poškození kontaktů na vn odpojovači. 
Hlavní stykač je spínán přes kontakty pomocného stykače K 003, kde přiváděné napětí na cívku tohoto 
stykače je blokováno přes kontakty hlídače izolačního stavu  IRDH375, elektronickou ochranou 
LH86. Pro zvýšenou bezpečnost a částečné monitorování teploty je v návrhu je naznačeno použití 
pozistorového relé KLH,  na které jsou napojeny termistory s kladným teplotním součinitelem PTC, 
DIN 44081 instalované dle návrhu v blízkosti svorníků zajišťujících vedení proudu z prostoru 
transformátoru do prostoru nízkého napětí. 
 
6.4. Závěr 
Trafostanice  v nevýbušném provedení můžou být modernizovány a rektifikovány v opravnách, které 
mají pověření udělené státní zkušebnou č. 210 (Fyzikálně technický zkušební ústav Ostrava 
Radvanice). Pokud při modernizaci  nevýbušného transformátoru nebo jeho částí, které mají podstatný 
vliv na nevýbušné provedení, došlo ke změně proti původnímu provedení, je nutné opakovat příslušné 
zkoušky v rozsahu stanoveném Státní zkušebnou č. 210, transformátor  musí být opatřen novým 
výkonnostním štítkem s názvem a značkou opravny. Právě proto je tato práce pouze návrhem, který 
může sloužit po patřičných schváleních k prováděné modernizaci provozu důlních transformátoru. 
Proto jsou renovační práce v povrchových dílnách na důlních transformátorech prováděné v rámci 
podniku, konané kvůli ekonomickým úsporám, omezené na jistý počet úkonů, které nám dovolují 
vyjmenované předpisy. Zejména se jedná o mechanické úkony spojené s čištěním, čištění ploch 
pevného závěru EExdI a jejich ošetření.  
Z elektrických veličin probíhají měření uvedená v odst.5.   
Návrh modernizace  provozu důlních transformátorů je možné rozdělit do několika dílčích úseků: 

- Inovované zapojení nízké strany, kde je nahrazen hlavní vypínač nízkého napětí vakuovým 
stykačem. 

-  Tepelná ochrana jištění proti nadproudům a elektromagnetická ochrana proti zkratovým 
proudům je nahrazena společným elektronickým relé sekundárního typu. 

- Hlídač izolačního stavu původního zapojení je nahrazen monitorováním izolačního odporu ve 
výkonových střídavých sítích  IT s digitálním zobrazením aktuálního stavu sítě. 

- Oproti původnímu zapojení je instalováno hlídání izolačního odporu pro vyvedené napětí           
230 V pro napájení externích zařízení. 

- Upraveným zapojením na svorníku nízkého napětí. 

- Možnou instalaci termistorů s kladným teplotním součinitelem PTC, DIN 44081 pro hlídání 
oteplení spojů na svornících nízkého napětí.   

Vyjmenované návrhy modernizace jsou předloženy za účelem vyšší bezpečnosti provozu důlních 
transformátoru, vyšší spolehlivosti provozu, omezení poruch. To vše s ekonomickými náklady daleko 
nižšími než činí náklady na nákup nových trafostanic. 
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