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1. POPIS PŘENOSOVÉ SOUSTAVY ČESKÉ 

REPUBLIKY 

 

1.1 PŘENOSOVÁ A ELEKTRIZA ČNÍ SOUSTAVA 

 
Přenosová soustava České republiky je důležitým prvkem v rámci elektrizační soustavy ČR 

sloužící k přenosu energie mezi jednotlivými uzly elektrizační soustavy. Elektrizační soustava je 

systém zajišťující výrobu, přenos, rozvod, ale také spotřebu elektrické energie. Do elektrické 

soustavy patří též celý soubor prvků zajišťujících měření, kontrolu, řízení a regulaci. Elektrická 

soustava je v současnosti tvořena centralizovaným systémem řízení pracujícím v reálném čase, který 

zajišťuje plynulé řízení předávání elektrické energie ve všech částech této soustavy. 

 

Výhradním provozovatelem přenosové soustavy České republiky, na základě licence 

udělené Energetickým regulačním úřadem podle Energetického zákona, je společnost ČEPS, a.s. 

Akciová společnost ČEPS udržuje, obnovuje a rozvíjí 38 rozvodných zařízení 420 kV a 245 kV s 67 

transformátory převádějícími elektrickou energii z přenosové do distribuční soustavy a trasy vedení o 

délce cca 2900 km s napěťovou hladinou 400 kV a 1440 km s napěťovou hladinou 220 kV. Do 

přenosové soustavy patří i jedna rozvodna 123 kV a 56 km tras vedení 110 kV. 

Schéma přenosové sítě České republiky – viz obr.1. 

 

Z celkové délky vedení 110 kV až 400 kV (4 395 km) činí vedení vybavená optikou  2 628 

km. Ve 30 transformovnách PS je celkový instalovaný výkon transformátorů 18 110 MVA a 

kompenzačních tlumivek 1 436 MVAr. 

 
Soustava 400 kV a 220 kV v České republice je koncipována tak, aby v konečném stavu 

bezezbytku splňovala kritérium N – 1, což představuje schopnost přenosové soustavy udržet 

parametry normálního stavu po výpadku jednoho prvku (vedení, transformátor, blok apod.), 

přičemž může dojít ke krátkodobému lokálnímu omezení spotřeby. Přísnější požadavky jsou 

kladené na zapojení jaderných elektráren. Instalovaný výkon JE musí být bezpečně vyveden i při 

výpadku dvou vývodů z elektrárenské rozvodny. 
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Obr. 1 Přenosová síť 400 a 220 kV v České republice 
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1.2 SYNCHRONNÍ PROPOJENÍ PŘENOSOVÉ SOUSTAVY 

 
Přenosová soustava ČR byla se západoevropskou sítí UCPTE (Organizace pro koordinaci 

výroby a přenosu elektřiny) synchronně propojena od roku 1995. Dnes je synchronní propojení 

v rámci organizace UCTE. 

 

Od 1. ledna 1999 jsou přidruženými členy UCTE (Sdružení pro koordinaci přenosu 

elektřiny) provozovatelé přenosových soustav: České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska 

(společně tvoří skupinu CENTREL). 

 

UCTE zajišťuje koordinaci zájmů provozovatelů přenosových soustav ve 24 evropských 

zemích. Společným cílem je zajistit spolehlivost (bezpečnost) provozu propojených soustav. 

V průběhu téměř 50 let společné činnosti byly vytvořeny základy pro získání předního místa, pokud 

jde o kvalitu synchronního provozování propojených elektrizačních soustav. Sítě UCTE zásobují 

elektřinou více než 350 milionů lidí, roční spotřeba elektřiny dosahuje cca 2584 TWh. 

 

Tab. 1  Jmenovitá napětí sítě se střídavým jmenovitým napětím  a v nich použitá zařízení 

 

Nejvyšší napětí pro zařízení 

[kV] 

Jmenovité napětí sítě 

[kV] 

3,6 

7,2 

12 

241 

40,52 

123 

245 

4203 

3 

6 

10 

22 

35 

110 

220 

 

 

Poznámka: Tučně vytištěné hodnoty jsou přednostní. 

1 Připouští se nejvyšší napětí 25 kV. Na to je třeba pamatovat u vybavení sítí. 

2 V sítích ČR se užívá napětí 38,5 kV. 

3 IEC 38:1983 jmenovitou hodnotu k nejvyššímu napětí sítě 420 kV neuvádí. 
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2. TEORETICKÝ ROZBOR ELEKTRICKÝCH STANIC 

A JEJICH HLAVNÍCH ČÁSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA 

TRANSFORMÁTORY 

 

2.1 POPIS ELEKTRICKÝCH STANIC P ŘENOSOVÉ SOUSTAVY 

 

Elektrické stanice přenosové soustavy jsou důležitým prvkem přenosové soustavy ČEPS, a.s. 

Elektrické stanice 400 kV a 220 kV jsou postaveny a zapojeny v několika konfiguracích s ohledem 

na důležitost a velikost zásobované oblasti. V současné době jsou to především stanice 

s transformátory 400/110 kV. V některých stanicích jsou též nainstalovány transformátory 400/220 

kV, čímž jsou propojeny obě přenosové soustavy. Stanice s transformací 220/110 kV nejsou tak 

četné a do budoucna se s jejich rozvojem a novou výstavbou nepočítá. 

 

Elektrické stanice a rozvodny můžeme podle zapojení rozdělit přibližně takto: 

 

- rozvodny s dvojitými přípojnicemi, z nichž je jedna zároveň přípojnicí pomocnou; 

- rozvodny s dvojitými přípojnicemi hlavními a samostatnou přípojnicí pomocnou; 

- rozvodny zapojené do „H“; 

- úsporné zapojení do čtyřúhelníku; 

- rozvodny se zvětšeným zabezpečením odboček znásobením vypínačů. 
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2.1.1 Rozvodna s dvojitými přípojnicemi, z nichž je jedna zároveň přípojnicí 

pomocnou 

 

Kterýkoliv vývod je možno převést na pomocnou sběrnici přemosťovacím odpojovačem. To 

je výhodné zejména při opravě vypínače bez přerušení provozu příslušné odbočky v rozvodně. 

 
 

 

2.1.2 Rozvodna s dvojitými přípojnicemi hlavními a samostatnou přípojnicí pomocnou 

 

Přichází v úvahu pro nejdůležitější uzly rozvodu v elektroenergetické soustavě. 
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2.1.3 Rozvodna zapojená do „H“ 

 

Používá se u menších stanic přečerpávacích elektráren při zapojení do jednoduchého vedení 

400 kV. 

 
 

 

2.1.4 Úsporné zapojení do čtyřúhelníku 
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2.1.5 Rozvodny se zvětšeným zabezpečením odboček znásobením vypínačů 

 

 
 

2.2 TRANSFORMÁTORY 

 

Transformátory jsou v elektroenergetice jedním z nejdůležitějších strojů ve střídavých 

rozvodných sítích. Tyto stroje jsou nezastupitelné zejména z hlediska transformace elektrické 

energie. Umožňují zvyšování a snižování napětí pro přenos a rozvod elektrické energie. 

 

Transformátory dělíme zejména na: 

 

- hlavní transformátory elektráren; 

- blokové transformátory; 

- transformátory pro vlastní spotřebu; 

- síťové transformátory. 
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2.2.1  Hlavní transformátory elektráren 

 

Hlavní transformátory elektráren jsou buď čistě blokové, přímo spojené s alternátorem, nebo 

spojovací, sloužící pro spojení soustav dvou napětí. Blokové uspořádání je využíváno v tepelných 

kondenzačních elektrárnách velkých výkonů, jaderných elektrárnách, taktéž i v některých 

elektrárnách vodních, předávajících celý svůj výkon do elektrizační soustavy. Spojovací 

transformátory se užívají v elektrárnách s odběrem na generátorovém napětí, jako jsou teplárny, 

závodní elektrárny a některé vodní elektrárny. 

 

 

2.2.2  Blokové transformátory 

 

Výkon blokových transformátorů je dán výkonem alternátoru. Pokud je vlastní spotřeba 

bloku napájena odbočkou ze svorek alternátoru, je doporučeno volit výkon transformátoru cca 93-

95 % výkonu alternátoru. 

 

Počet blokových transformátorů je z pravidla shodný s počtem alternátorů. Zásadně se 

používají transformátory trojfázové. Pro bloky velkých výkonů řádově několika set MVA lze 

použít tří transformátorů jednofázových. 

 

Spojení vinutí blokových transformátorů je Yd, přičemž trojúhelník je zapojen zásadně na 

straně alternátoru. Zlepšíme tím rozložení zatížení na jednotlivé fáze alternátoru, zejména při 

nesouměrných zkratech nebo zatíženích v sítích. Další výhodou je to, že fáze v tomto zapojení má 

sdružené  napětí, čímž se sníží velikost elektrického proudu a je možno použít vodič o slabším 

průřezu. 

 

 

2.2.3  Transformátory pro vlastní spotřebu elektráren 

 

Všechny elektrické stanice potřebují pro svůj chod pomocná zařízení a technologie, které 

mají nejčastěji elektrický pohon. Tato zařízení tvoří tzv. vlastní spotřebu. Tyto transformátory musí 

pokrýt veškerou vlastní spotřebu elektrických stanic.  Jejich výkon se určuje v zásadě z příkonu 

všech spotřebičů, které musí být v chodu při provozu elektrické stanice. 

 

Tyto transformátory je potřeba připojit na nezávislý zdroj napájení. 
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2.2.4  Síťové transformátory 

 

Velké síťové transformátory se vyrábějí s chlazením jádra i vinutí olejem. Výkony síťových 

transformátorů mohou být vyšší než transformátorů blokových, avšak rozdíly napětí na primární a 

sekundární straně bývají menší. 

 

Uzlové body těchto transformátorů se vyvádějí tak, aby se v sítích zvn a vvn mohly uzemnit, 

naproti tomu v sítích vn se musí vyvést se zesílenou izolací pro připojení kompenzačního zařízení. 

 

Další zařízení rozvoden jako synchronní kompenzátory, tlumivky apod., se připojují vždy na 

terciární vinutí transformátorů. Většinou je terciární napětí těchto transformátorů 10,5 kV. 
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3. SHRNUTÍ SOUČASNÉHO STAVU NASAZENÍ 

MONITOROVACÍCH SYSTÉM Ů NA 

TRANSFORMÁTORY PS 

 

V současné době probíhá modernizace elektrických stanic za účelem přechodu na dálkové 

řízení. Při této modernizaci zároveň dochází k nasazování monitoringu na starší transformátory a to 

zejména při opravách prováděných na těchto transformátorech. Většina oprav spočívá v přetěsnění 

nádoby transformátoru a vnitřní revizi. Tím je zajištěn neustálý dohled nad stavem těchto strojů 

jakožto i možnosti využití moderních matematicko-analytyckých nástrojů pro vyhodnocení stavu a 

následnou prognózu životnosti. Není třeba dodávat, že veškerá komunikace, zpracování i 

vyhodnocování získaných dat probíhá digitálním způsobem. 

 

 

3.1 MONITOROVACÍ SYSTÉMY NASAZENÉ V OBLASTI SEVERNÍ  MORAVY 

 

Monitorovací systémy transformátorů přenosové soustavy jsou v oblasti severní Moravy 

nasazovány postupně od roku 1998.  

 

 

3.1.1 Transformovna Albrechtice 

 

První monitoring vybraných veličin byl nainstalován na transformátor T402 (250 MVA, 

400/110 kV, výrobce ČKD) v transformovně Albrechtice. Jednalo se o systém MAISTR 1.   

 

Byly monitorovány tyto veličiny: 

 

- primární a sekundární proudy ve třech fázích; 

- teploty horní vrstvy oleje, teplota okolí; 

- pohyb vinutí (čidlo instalováno uvnitř stroje); 

- nadproud pohonu přepínače odboček; 

- provoz ventilátorů a čerpadel chladicích skupin. 

 

Ve velíně TR Albrechtice byl umístěn počítač, na kterém byla provedena vizualizace 

monitorovaných veličin a kde byla sledována doba chodu jednotlivých chladicích skupin, počty 

přepnutí odboček, byly nastaveny limity alarmů apod. 
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  V roce 2001 byl transformátor T402 doplněn monitoringem plynů rozpuštěných v oleji 

Calisto AMS 500, který sleduje vodík H2 a obsah vody H2O v oleji. Tento systém komunikoval po 

optické lince do stejného počítače ve velíně. 

 

 Pro možnost dálkového monitoringu T402 v Albrechticích byl zprovozněn přístup na 

vzdálenou plochu přes modem ROBOTICS na dvě pracoviště: 

 

- Provozní správa v Ostravě – odbor Silová zařízení 

- Technický odbor v Praze – specialista transformátorů 

 

Na transformátor T401 (250 MVA, 400/110 kV, výrobce ČKD) byl přenesen monitoring 

Calisto AMS 500 ze zrušeného transformátoru T402 (T401 má předpokládanou dobu výměny v roce 

2013). Nový transformátor T402 (250 MVA, 400/110 kV, výrobce Siemens) je již osazen 

komplexním monitorovacím systémem AREVA – MS 2000. 

 

 

3.1.2 Transformovna Nošovice 

 

Tato elektrická stanice byla zrekonstruována v letech 1998 – 2000 a v roce 2001 byla 

uvedena do provozu v režimu dálkového ovládání. Tento zásadní modernizační zásah přinesl nový 

režim provozu elektrických stanic a zařízení. V roce 2001 zde byl nainstalován vylepšený 

monitorovací systém MAISTR 2 na obou transformátorech, tj. T401 a T402 (250 MVA, 400/110 kV, 

výrobce ZTR). Kromě základních měřených veličin (stejných jako u T402 v TR Albrechtice) byly 

nainstalovány: 

 

- snímače na měření vstupní a výstupní teploty chladičů, čímž došlo fakticky k měření 

účinnosti chlazení. 

 

Počítač je umístěn v centrálním domku transformovny a je společný pro monitoring obou 

strojů. Tento počítač byl taktéž zapojen do sítě LAN a umožňuje vzdálený přístup v rámci celé 

přenosové soustavy. 

 

V letech 2004 – 2005 byly transformátory T401 a T402 doplněny akustickými kryty pro 

snížení celkové hlučnosti. Provoz transformátorů pod krytem je odlišný od provozu stroje stojícího 

na volném venkovním stanovišti. Stroje pod krytem mají jiný tepelný režim provozu, což mělo za 

následek provedení úpravy monitorovacího systému MAISTR 2. Tento systém byl doplněn o: 

 

- senzory teploty prostoru pod krytem; 

- hlídáním chodu ventilátoru a signalizaci otevření dveří krytu 
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V rámci opravy transformátorů došlo k nainstalování systému monitoringu plynů v oleji 

HYDRAN M2. Tento monitoring umožňuje sledování vlhkosti – obsahu vody v oleji H2O a 

kompozitní hodnotu rozpuštěných plynů jako je H2, CO, C2H2, C2H4. 

 

 

Tento vyšší stupeň využití monitoringu plynů a vody v oleji nabízí matematické výpočty jako 

jsou: 

 

- Hot Spot - nejteplejší místo vinutí; 

- teplota formace bublin; 

- výpočty životnosti a jiné. 

 

Komunikace všech těchto monitorovacích systémů je vyvedena do počítače v centrálním 

domku transformovny Nošovice. Byl také zprovozněn přístup do monitorovacího systému přes 

internet. 

 

 
Obr. 2.: Zobrazení monitoringu transformátorů  T401 a T402 v transformovně Nošovice 

 

 Zcela nově byl na zakrytovaných transformátorech namontován záchytný kamerový systém 

ZKST 401 a ZKST 402. Kamery zaznamenávají stav krytu a stroje: 

 

- kamera 1 – pohled vně na kryt (osvit sluncem, zasněžení apod.); 

- kamera 2 – přepínač odboček; 

- kamera 3 – displej monitoringu Hydran M2. 
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3.1.3 Transformovna Prosenice 

 
V této transformovně je provozován transformátor 220/110 kV, 200 MVA (výrobce 

KONČAR), u něhož se vyskytovala vnitřní vada již od jeho zprovoznění. Konkrétně se jednalo o 

částečné elektrické výboje, což se projevovalo nárůstem H2 a C2H2 v transformátorovém oleji. Tato 

závada byla odstraněna, ale zvýšený dohled nad tímto strojem trval i nadále, neboť tento 

transformátor má významné místo v přenosové soustavě. 

 

Tyto okolnosti stály také za rozhodnutím o nasazení kvalitnějšího monitorovacího systému 

HYDRAN 2010 MULTI se selektivním snímačem na acetylén C2H2 a kontinuální sledování 

vodíku H2. Přístup k informacím získaným z tohoto monitoringu byl nejprve zajištěn instalací 

modemu na provozní telefonní linku. Po celkové rekonstrukci stanice je tento monitoring napojen 

přímo do sítě LAN. 

 

Při modernizaci transformovny Prosenice (přechod na dálkové ovládání) v roce 2004 byly 

nainstalovány monitoringy vybraných veličin sdružené do jednoho PC také na čtyři jednotky 

transformátoru T401 (500 MVA, 400/220 kV, výrobce ZTR). Monitorovací jednotky byly umístěny 

do ovládacích skříní chlazení a jsou chráněny přepěťovou ochranou. V roce 2005 byly obdobně jako 

na jednotku T401 nainstalovány monitoringy vybraných veličin na transformátorech T201 a T202 

(200 MVA, 220/110 kV, výrobce KONČAR). Pro vzdálený přístup na všechny monitoringy 

transformátorů v TR Prosenice byla v centrálním domku vytvořena skříňka s PC a napojena do sítě 

LAN/WAN. V roce 2006 byl transformátor T201 vybaven monitoringem HYDRAN M2 a v roce 

2008 byl dovybaven dalšími snímači pro umožnění a zprovoznění výpočtových modulů životnosti 

transformátoru, nejteplejšího místa vinutí apod. 

 

V roce 2009 byly na čtyři jednotky transformátoru T401 nainstalovány monitoringy 

HYDRAN M2 s výpočtovými moduly. 

 

 

3.1.4 Transformovna Horní Životice 

 

Na transformátory T401 a T402 (250 MVA, 400/110 kV, výrobce ZTR) byly v roce 2005 

namontovány monitoringy vybraných veličin do ovládacích skříní chlazení. Přes optický kabel 

komunikují tyto monitoringy do skříně s PC ve velíně transformovny a jsou napojeny do sítě 

LAN/WAN.  

V roce 2006 byly oba transformátory doplněny monitoringem CALISTO AMS 500 

komunikujícím opět po optické lince s PC umístěným ve velíně. Monitoring byl dovybaven externími 

přepěťovými ochranami, jelikož v důsledku atmosférického přepětí zapůsobila vnitřní přepěťová 

ochrana monitoringu. 
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3.1.5 Transformovna Lískovec 

 

Transformátory T202 a T203 (200 MVA, 220/110 kV, výrobce ZTR) byly při přetěsnění 

osazeny čidly, včetně snímače posunu vinutí. V roce 2004 byl nainstalován monitoring vybraných 

veličin MAISTR 2 s komunikací po optické lince do velínu transformovny Lískovec. Na 

transformátor T202 byl v roce 2008 nainstalovaný nový monitoring plynů rozpuštěných v oleji 

CALISTO 2, monitorující plyny H2, CO a obsah vody H2O. 
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4. POPIS NASAZENÝCH SYSTÉMŮ A VYBRANÉ 

VELI ČINY MONITORINGU 

 

4.1 MONITORING VYBRANÝCH VELI ČIN 

 
Monitorování transformátorů dává přehled o jeho provozu jak z hlediska elektrických veličin, 

tak informací o chladicí soustavě a dějích uvnitř stroje. Monitoring vybraných veličin umožňuje 

sledovat hodnoty těchto veličin během provozu a srovnávat zdali jsou relevantní pro výkonový 

transformátor. Tyto veličiny jsou měřeny u nových komplexních monitoringů dodávaných zároveň 

s novými transformátory, ale i u monitoringů instalovaných na starší stroje. Jde o následující 

veličiny: 

 

- provozní proudy (primární, sekundární, v jednotlivých fázích); 

- provozní napětí (měří se na průchodkách stroje); 

- teploty transformátoru a teploty v bezprostředním okolí (teplota horní vrstvy oleje, 

vstupní a výstupní teploty chladičů, teplota oleje přepínače odboček …); 

- sledování doby provozu transformátoru, ventilátorů a čerpadel; 

- registraci polohy přepínače odboček; 

- měření proudu pohonu odboček; 

- měření vlhkosti v nádobě transformátoru a v přepínači odboček; 

- měření koncentrací vybraných plynů rozpuštěných v oleji stroje (vodík H2, kysličník 

uhelnatý CO, acetylén C2H2, atd. …); 

- změna kapacity průchodek; 

- detekce množství plynů v plynovém relé. 

 

Monitoring představuje automatický informační systém pro nepřetržité sledování parametrů 

technického aktuálního stavu výkonových transformátorů a diagnostiku s cílem dlouhodobého 

plánování údržby a provozu. 

 

Monitorované veličiny nenahrazují údaje sledované řídicím systémem elektrické stanice a 

dispečinku. Hodnoty z monitoringu transformátoru umožňují podrobně sledovat a vyhodnotit provoz 

transformátoru. Poznatky z monitoringu lze využít při plánování údržby, ale navíc dovedou 

predikovat vyvíjející se závadu transformátoru. Zvlášť výhodné je využití monitoringu při 

prodloužení doby života transformátoru. Závady či poruchy, které se projevují na konci života stroje, 

lze z monitoringu lépe vyhodnotit či předvídat jejich možnost výskytu. 
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Obr. 3: Rozmístění snímačů monitoringu vybraných veličin 

 

 

4.2 MONITORING PLYN Ů ROZPUŠTĚNÝCH V OLEJI 

 

V izolačním oleji dochází k rozpouštění plynů nejen z okolní atmosféry, nýbrž také plynů 

vznikajících uvnitř transformátoru rozkladem izolační soustavy papír olej důsledkem tepelného 

namáhání či výbojů. Pokud vznikají velmi slabé, tepelně nevýrazné částečné výboje, kdy se teplota 

oleje pohybuje v rozmezí asi 80 až 120 °C, objevuje se v plynu pouze vodík. Při teplotě 120 až 

200 °C můžeme indikovat kromě vodíku metan a etylén. U teplot 200 až 500 °C, které mohou 

způsobit silné částečné výboje, je plyn obohacován o vyšší uhlovodíky. Nad 500 °C (vznik jiskry 

nebo oblouku) vzniká v plynu nejširší paleta uhlovodíků. Vytvořený plyn se v izolačním oleji 

rozpouští v množství závislém na druhu plynu, jakosti izolačního oleje, jeho viskozitě a na teplotě 

a tlaku. Na první pohled se zdá, že izolační olej nepoškozeného stroje neobsahuje žádné rozkladové 

plyny a že jejich výskyt je spojen pouze s následkem poruchy. Uhlovodíky vznikají při tepelném 

rozkladu, ale objevují se i v déle pracujících strojích následkem přirozeného provozního 

oxidačního stárnutí olejové náplně. Z toho plyne, že diagnostika malého množství plynů nemusí 

nutně znamenat, že stroj je poruchový. Při hodnocení je třeba přihlížet k celému předchozímu 

„životu“ daného stroje. Vzhledem k těmto skutečnostem je obtížné stanovit pro jednotlivé plyny 

mezní hodnoty, nad kterými považujeme stroj za poruchový, a tak se vychází z dlouhodobých 

sledování spolehlivě pracujících strojů.  
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Obr. 4: Plyny vznikající degradací transformátorového oleje 
 

 

4.2.1 Calisto AMS 500 (výrobce Morgan Schaffer Systems, Kanada) 

 

Tento monitoring je vysoce přesné elektronické zařízení IED (Intelligent Electronic Device), 

které kontinuálně sleduje obsah vodíku H2 a vlhkost oleje H2O.  

 

Vodík je generován vnitřní závadou stroje (elektrického i tepleného charakteru). Nárůst 

vodíku lze zachytit v raném stadiu vzniku závady a tím lze omezit neplánované vypnutí stroje, 

případně předejít větší poruše a výpadku transformátoru.  

Měření vlhkosti oleje dává informaci o porušení hermetizace stroje, což znamená postupné 

vlhnutí papírové izolace.  

 

Informace o aktuálním obsahu H2 a H2O je zobrazována na displeji monitoru Calisto a je 

přenášena komunikačním portem RS 485 na PC v centrálním domku. 
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Obr. 5: Monitoring plynů rozpuštěných v oleji na transformátoru T401 v TR Albrechtice 
 
 

4.2.2 HYDRAN MULTI 2010 (výrobce GE Energy Services, Kanada) 

 
U transformátorů s vnitřní vadou (jako např. T202 v transformovně Prosenice) – elektrické 

výboje jsou produkovány plyny, zvláště acetylen C2H2. Monitor HYDRAN MULTI 2010 je zaměřen 

na on-line analýzu plynů v oleji se selektivním čidlem na acetylen C2H2  v kombinaci s čidlem na 

kompozitní hodnoty plynů – vodík H2, kysličník uhelnatý CO a etylen C2H4.  

 

Vzdálená komunikace s monitorovacím systémem je umožněna jak po telefonní lince, tak po 

sítí LAN/WAN. 

 

 

4.2.3 HYDRAN M2 (výrobce GE Energy Services, Kanada) 

 
Přístroje HYDRAN jsou zařízení, která včas upozorňují provozovatele na rozvíjející se 

závadu, vedoucí k poruchám celého systému a k neplánovaným výpadkům.  

 

Monitoring HYDRAN M2 obsahuje inteligentní senzor plynů generovaných vnitřní vadou 

stroje (elektrické výboje, tepelná vada, rozpad papírové izolace) a dává informaci o plynech 

rozpuštěných v oleji – vodík H2, kysličník uhelnatý CO, acetylen C2H2 a etylen C2H4. Principem 

měření je plynu propustná membrána, která umožňuje jeho průchod a následnou detekci. 
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Tento monitoring je doplněn senzorem úrovně vlhkosti pro vyhodnocení nebezpečných 

podmínek, tvorba bublin a stárnutí izolace. Pro měření vlhkosti je použit tenkovrstvý kapacitní 

senzor. 

 

HYDRAN M2 je montován na existující ventil na nádobě nebo na olejovém potrubí chladičů 

na transformátoru. 

 

Do tohoto monitorovacího systému jsou implementovány výpočtové moduly pro určení 

rychlosti stárnutí papírové izolace. 

 

 
 

Obr. 6: Monitoring plynů rozpuštěných v oleji HYDRAN M2 na transformátoru T402  
 v TR Nošovice (obsahuje výpočty životnosti transformátoru) 
 
 

4.2.4 CALISTO 2 (výrobce Morgan Schaffer, Kanada) 

 
Monitorovací systém CALISTO 2 je inovované zařízení IED, které detekuje závady 

transformátoru v jejím časném stadiu tím, že monitoruje stav degradace celulózy (papírové izolace). 

 

CALISTO 2 kontinuálně odebírá reprezentativní vzorek oleje pomocí svého vnitřního 

čerpadla pro rychlé zjištění stavu plynů rozpuštěných v oleji. Vlastní technologií na měření 

sekundárně generovaných plynů jednotlivě měří vodík H2 a kysličník uhelnatý CO i při nízkých 

koncentracích. 
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Pro měření vlhkosti je použit senzor na měření vlhkosti v oleji a obsah vody v oleji je měřen 

v ppm, %RS pro 25 °C nebo %RS pro specifickou teplotu transformátoru.  

 

 
 
Obr. 7: Zachycení nárůstu kysličníku uhelnatého CO monitoringem CALISTO 2 
 

Na obrázku 7 je zachycen nárůst kysličníku uhelnatého monitoringem CALISTO 2 
v transformovně Lískovec. Tento nárůst byl vyhodnocen jako vnitřní vada transformátoru. Po 
provedení odběru oleje a analýzy DGA bylo laboratoří EGÚ Brno doporučeno provozovat 
transformátor se zvýšenou četností odběrů oleje a provádění DGA analýzy. Rozdíl mezi hodnotami 
naměřenými systémem CALISTO 2 a laboratoří byl cca 2 ppm. 
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5. VÝPOČTY ŽIVOTNOSTÍ 

5.1 RYCHLOST STÁRNUTÍ TRANSFORMÁTOROVÉ IZOLACE 

 
Stárnutí izolačního systému transformátoru není jednoduché určit. Zejména je velmi obtížné 

stanovit zbývající dobu života transformátoru. Ovšem z provozního hlediska je toto velmi užitečné.  

 

Víme, že zhoršování stavu izolace je závislé na čase, teplotě, obsahu vlhkosti, kyslíku a 

množství kyselin nalézajících se v izolačním systému stroje. Vyhodnotit všechny tyto parametry je 

velmi obtížné. Běžně se vychází z toho, že rozložení teploty na vinutí není homogenní. Proto se 

určuje nejteplejší místo vinutí, tzv. hot-spot vinutí. Předpokládáme tedy, že v tomto místě budou 

degradační procesy probíhat nejrychleji. Podrobně se tímto problémem zabývá norma ČSN IEC 

60076-7, která také uvádí vzorce pro relativní rychlost stárnutí izolace pro tepelně neupravený a 

tepelně upravený papír. V této normě se uvádí:  
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kde θh je teplota hot-spot v °C 
 
Z těchto vztahů lze vidět, že rychlost stárnutí V je velmi citlivá na teplotu hot-spot, což je zřejmé i 

z následující tabulky. 

 

Tabulka 2: Relativní rychlost stárnutí v důsledku teploty hot-spot 

 

θh 

°C 

Neupravená papírová izolace 

V 

Upravená papírová izolace 

V 

80 0,125 0,036 

86 0,25 0,073 

92 0,5 0,145 

98 1,0 0,282 

104 2,0 0,536 

110 4,0 1,0 

116 8,0 1,83 

122 16,0 3,29 

128 32,0 5,8 

134 64,0 10,1 

140 128,0 17,2 
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5.2 OTEPLENÍ HOT-SPOT 

 
Teplota hot-spot by se měla vztahovat k teplotě přilehlého oleje. Vychází se z toho, že jde o 

teplotu v horní vrstvě oleje uvnitř vinutí. Měřením se zjistilo, že teplota v horní vrstvě oleje uvnitř 

vinutí může být až o 15 K vyšší než teplota oleje v horní vrstvě uvnitř nádoby. U většiny 

provozovaných transformátorů teplotu v horní vrstvě uvnitř vinutí neznáme. Většinou ovšem známe 

teplotu v horní části nádoby transformátoru, neboť transformátory přenosové soustavy jsou vybaveny 

snímači teploty nejen v horní vrstvě, ale i ve vrstvě střední a spodní. 

 

 

5.2.1 Měření oteplení hot-spot 

 
Bavíme-li se o měření oteplení vinutí, máme na mysli zejména přímé měření pomocí sond 

z optických vláken, které se začalo používat v první polovině 80. let minulého století, a od té doby se 

značně rozšířilo do technické praxe. 

 

Z praktických zkušeností vyplývá, že teplotní gradient mezi různými místy v horní části 

vinutí může být větší než 10 K. To na nás klade dost protichůdné nároky pro určení potřebného počtu 

senzorů. Použijeme-li mnoho senzorů, stále nemáme zaručeno, že nejteplejší místo vinutí nalezneme. 

Je tedy nezbytné najít vhodný kompromis mezi počtem použitých senzorů, které teoreticky 

potřebujeme k nalezení tohoto optimálního místa, a náklady potřebnými pro pořízení těchto sond 

s optickými vlákny. Je doporučeno senzory nainstalovat do každého vinutí, ve kterém požadujeme 

přímé měření teploty hot-spot.  

 

Vodiče, které jsou v nejvyšší části vinutí, mají maximální rozptylové pole a v těchto místech 

se také vyskytuje nejvyšší teplota oleje. Mohli bychom se tedy domnívat, že nejvyšší teplota vinutí se 

bude nacházet na některém z horních vodičů vinutí. Provedenými měřeními bylo ale prokázáno, že 

nejteplejší místo se může pohybovat směrem k vodičům položeným níže. Z tohoto důvodu je 

doporučeno rozložit senzory mezi několik prvních vodičů. Za první část vodiče v tomto případě 

považujeme vrchní část vinutí.   

 

 

5.2.2 Teploty horní vrstvy oleje a hot-spot při proměnné teplotě okolí a proměnném 

zatížení 

 
Teplota hot-spot je funkcí času pro proměnný zatěžovací proud a teplotu okolí. Používají se 

dva způsoby řešení. Jde o způsob řešení pomocí exponenciálních rovnic, který je vhodný pro zatížení 

měnící se podle skokové funkce. Tento způsob je zejména vhodný pro stanovování parametrů 

přenosu tepla pomocí zkoušek. Je tedy vhodný pro výrobce transformátorů. Druhým způsobem je 

řešení diferenciálních rovnic. Tento způsob je vhodný pro libovolně časově měnící se zatěžovací 
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činitele a časově proměnnou okolní teplotu. Tato metoda je vhodná pro on-line monitoring, protože 

nemá žádné omezení týkající se profilu zatížení. 

 

 

5.2.2.1 Řešení exponenciálních rovnic 

 
Jak jsme si uvedli výše, jde o skokové změny zatěžovacích veličin. Každý z rostoucích 

zatěžovacích skoků je následován klesajícím skokem zatížení. Teplota hot-spot se rovná součtu 

okolní teploty, oteplení oleje v horní vrstvě v nádobě a teplotního rozdílu mezi hot-spot a olejem 

v horní vrstvě v nádobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Odezvy teploty na skokové změny proudu zatížení 

 

 

 

 

Legenda: 
θh – teplota hot-spot ve vinutí 
θ0 – teplota v horní vrstvě oleje v nádobě 
K – zatěžovací skoky (K1 = 1,0, K2 = 0,6, K3 = 1,5 
       K4 = 0,3, K5 = 2,1) 
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Nárůst teploty na hladinu odpovídající činiteli zatížení K je dán vztahem: 
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Podobně pokles teploty na hladinu odpovídající činiteli K je dán vztahem: 
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Exponent x pro horní vrstvu oleje a exponent y pro vinutí jsou uvedeny v tabulce 3. 

 

Funkce f1(t) popisuje relativní nárůst oteplení v horní vrstvě na jednotku hodnoty ustáleného stavu: 

 

( ) ( ) ( )( ) [ ]51 011/
1

τ×−−= ktetf  

 

kde: 

k11 – konstanta uvedená v tabulce 3 

τ0 – průměrná časová konstanta oleje uvedená v minutách 

 

Funkce f2(t) popisuje relativní nárůst gradientu hot-spot vzhledem k horní vrstvě oleje podle hodnoty 

ustáleného stavu jednotky. Modeluje skutečnost, že je třeba určitý čas na přizpůsobení rychlosti 

cirkulace oleje  odpovídajícímu nárůstu hladiny zatížení: 

 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) [ ]6111 22022 //
21

/
212

ktkt ekektf w ττ −×− −×−−−×=  

 

Konstanty k11, k21, k22 a časové konstanty τw a τ0 jsou specifické pro daný transformátor. Mohou být 

stanoveny v prodloužené oteplovací zkoušce v průběhu periody „ztráty naprázdno + ztráty při 

zatížení“, jestliže dodané ztráty a odpovídající podmínky chlazení (např. AN nebo AF)  jsou 

udržovány beze změny od začátku zkoušky do dosažení ustáleného stavu. V tomto případě je 

nezbytné zajistit, aby zkouška začala až bude transformátor na teplotě okolí. Je zřejmé, že konstanty 

k21, k22 a τw mohou být definovány pouze tehdy, je-li transformátor vybaven optickými vlákny. 

 

Funkce f3 (t) charakterizuje relativní pokles gradientu oleje v horní vrstvě vzhledem k okolí podle 

jednotky celkového poklesu: 

 

( ) ( ) ( ) [ ]7011/
3

τ×−= ktetf  
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Tabulka 3: Doporučené teplotní charakteristiky pro exponenciální vztahy 
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Exponent oleje x 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 
Exponent vinutí y 1,6 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 2 

Konstanta k11 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 

Konstanta k21 1,0 3,0 2,0 3,0 2,0 1,45 1,3 1,0 

Konstanta k22 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 

Časová konstanta τ0 180 210 210 150 150 90 90 90 

Časová konstanta τw 4 10 10 7 7 7 7 7 

Poznámka: Jestliže vinutí transformátoru s chlazením ON nebo OF je typu zig-zag, pak radiální vložky o 
tloušťce menší než 3 mm mohou způsobit omezenou cirkulaci oleje, tj. vyšší maximální hodnotu funkce 
f2(t), než která odpovídá vložkám s tloušťkou ≥ 3 mm 

 

5.2.2.2 Řešení diferenciálních rovnic 

 
 

Systém řešení diferenciálních rovnic přenosu tepla je vhodný pro použití s libovolným 

časově proměnným činitelem zatížení K a časově proměnnou okolní teplotou θa. Tyto rovnice jsou 

základem veškerého softwaru určeného ke zpracování údajů k definování teploty hot-spot jako 

funkce času a následnému stanovení odpovídající spotřeby života izolace. Diferenciální rovnice jsou 

znázorněny v blokovém diagramu na následujícím obrázku. 

 

Druhý blok v horní cestě zde reprezentuje dynamiku nárůstu teploty hot-spot. První výraz 

v tomto bloku představuje základní stoupání teploty hot-spot před tím, než se uvažuje proměnlivé 

proudění oleje  kolem místa hot-spot (výraz s čitatelem k21). Druhý výraz představuje proměnnou 

rychlost oleje protékajícího kolem místa hot-spot, tato hodnota se mění mnohem pomaleji (jde o 

výraz s čitatelem k21 - 1). Kombinovaný vliv těchto dvou výrazů vysvětluje skutečnost, že náhlé 

zvýšení proudu zatížení může způsobit jinak nečekaně vysoké špičky v oteplení hot-spot velmi brzy 

po náhlé změně zatížení. Doporučené hodnoty konstant jsou uvedeny v tabulce 3. 

 
 
 



 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 

Katedra elektroenergetiky 
 

28/28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 9: Blokový diagram reprezentující diferenciální rovnice 
 

Pokud je teplota v horní vrstvě oleje měřena jako elektrický signál, který je veden do 

výpočetního modulu, potom alternativní vyjádření odpovídá čárkované dráze s přepínačem v pravé 

poloze. Potom přenosová cesta výpočtu oleje v horní vrstvě není vyžadována (přepínač vlevo). 

 

Časový krok musí být menší než jedna polovina nejmenší časové konstanty τw pro získání 

odpovídající přesnosti. Navíc τw a τ0 nesmí být nastaveny na nulu. 

 

 

5.2.3 Okolní teplota 

 

5.2.3.1 Venkovní vzduchem chlazené transformátory 

 
Pro dynamické úvahy, jako je například monitoring nebo krátkodobé nouzové zatížení, by 

měl být použit přímo aktuální teplotní profil. Pro zkušební a konstrukční úvahy jsou následující 

ekvivalentní teploty brány jako okolní teploty: 

 

- roční vážená okolní teplota je použita pro výpočet tepelného stárnutí 

- měsíční průměrná teplota nejteplejšího měsíce je použita pro výpočet maximální 

teploty hot-spot 

-  

Jestliže se okolní teplota v průběhu zatěžovacího cyklu znatelně mění, bude vážená okolní teplota 

konstantou, tzv. fiktivní okolní teplotou, která způsobuje stejné stárnutí jako proměnlivá teplota 

působící v průběhu této doby. V případě, že teplota vzroste o 6 K, zdvojnásobí se rychlost stárnutí a 
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pokud můžeme předpokládat, že se okolní teplota mění sinusově, pak se roční vážená okolní teplota 

θE bude rovnat: 

 

( )[ ] [ ]8201,0 85,1
max amayaE θθθθ −×+= −  

 

kde: 

θma-max – měsíční průměrná teplota nejteplejšího měsíce (která je součtem průměrných denních 

maxim a průměrných denních minim měřených ve °C během příslušného měsíce po dobu 

10 nebo více roků dělená 2) 

θya – roční průměrná teplota (která se rovná součtu měsíčních průměrných teplot měřená ve stupních 

celsia, dělená 12) 

 

 

5.2.3.2 Korekce okolní teploty pro transformátorový kryt 

 
Transformátory, které jsou provozovány pod transformátorovým krytem, jsou podrobeny 

mimořádnému oteplení, které se rovná přibližně polovině oteplení vzduchu v tomto krytu. 
 
Pro transformátory zabudované v kovovém nebo betonovém krytu by mělo být ∆θor 

v předcházejících rovnicích nahrazeno ∆θ´or, a to následným způsobem: 
 

( ) [ ]9´ ororor θθθ ∆∆+∆=∆  

 
kde: 
∆(∆θor) – je mimořádné oteplení oleje v horní vrstvě při jmenovitém zatížení 
 
Je doporučeno, aby toto mimořádné oteplení bylo stanoveno zkouškami. Pokud výsledky zkoušek 
nejsou k dispozici, můžeme použít hodnoty uvedené v tabulce 4. Hodnoty zde jsou uvedeny pro 
různé druhy krytu. Tyto hodnoty by měly být děleny dvěma, abychom získali přibližné mimořádné 
oteplení v horní vrstvě oleje. 
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Tabulka 4: Korekce na nárůst okolní teploty v důsledku krytu 

Korekce, p řipo čítá se k vážené 
okolní teplot ě K 

Velikost transformátoru kVA 
Typ krytu 

Počet 
instalovaných 
transformátor ů 

250 500 750 1000 
1 11 12 13 14 
2 12 13 14 16 Podzemní kobky s přirozenou ventilací 
3 14 17 19 22 
1 7 8 9 10 
2 8 9 10 12 

Suterény a budovy se špatnou přirozenou 
ventilací 

3 10 13 15 17 
1 3 4 5 6 
2 4 5 6 7 

Budovy s dobrou přirozenou ventilací a podzemní 
kobky a suterény s nucenou ventilací 

3 6 9 10 13 
Transformátorová kobka (viz. Poznámka 2) 1 10 15 20 - 

Poznámka 1   Výše uvedené korekční teplotní údaje byly odhadnuty pro typické podmínky zatížení 
rozvoden užitím charakteristických hodnot transformátorových ztrát. Vycházejí z výsledků sérií zkoušek 
přirozených a nucených chlazení v podzemních kobkách a rozvodnách a z náhodných měření v 
rozvodnách a kobkách. 

Poznámka 2   Tato korekce pro transformátorovou kobku není nezbytná, jestliže oteplovací zkouška byla 
provedena na transformátoru instalovaném v krytu. 

 
 

5.2.3.3 Vodou chlazené transformátory 

 
Pro vodou chlazené transformátory je okolní teplota teplotou přitékající vody, která vykazuje 

menší časové změny než vzduch. 

 

 

5.3 MS 3000 (VÝROBCE AREVA) 

 

Nové transformátory instalované ve stanicích přenosové soustavy jsou ve většině případů 

vybavovány monitorovacím systémem MS 3000 od výrobce AREVA. Jedná se o moderní komplexní 

monitorovací systém pro on-line monitoring stavu transformátoru, diagnostiku a expertní systém. 

Celé zařízení monitorovacího systému včetně průmyslového počítače je namontováno na nádobě 

transformátoru a je optickými kabely připojeno do sítě LAN (WAN) přenosové soustavy ČEPS, a.s. 

 

Tohle zařízení má v sobě implementovány všechny potřebné výpočtové moduly, které jsou 

nutné k provádění on-line monitoringu, vyhodnocování stavu zařízení a k dálkovému dohledu nad 

transformátory přenosové soustavy, jak bude patrné z následujícího textu, kde bude uveden přehled 

některých modulů a částí monitorovacího systému. 
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5.3.1 Zátěžový proud 

 

Zařízení měří proud procházející transformátorem, jenž je jednou ze základních veličin 

nutných k provedení výpočtu následujících hodnot: 

 

- výkon transformátoru; 

- teplota hot-spot; 

- intenzita stárnutí transformátoru; 

- teplotní model transformátoru; 

- okamžitá přetížitelnost. 

 

 

5.3.2 Napětí 

 

Měření provozních napětí a proudů je nejdůležitějším zdrojem informací pro okamžitou 

hodnotu zatížení transformátoru. Znalosti o přepětích, která transformátor postihla ve spojení 

s informacemi o množství plynů rozpuštěných v oleji (tato informace je získávána ze senzoru 

HYDRAN), umožňují rozhodnout o možném poškození izolačního systému na živých částech 

transformátoru (vinutí). 

 

Měřená napětí jsou napětí mezi vinutím a zemí, ale je měřena i střední kvadratická hodnota 

napětí mezi fázemi. Přepětí jsou zobrazována jako špičková hodnota napětí mezi fází a zemí. 

 

K samotnému měření napětí a případných přepětí jsou použity kapacitní senzory. Samotný 

senzor se skládá ze tří paralelně zapojených kondenzátorů, které současně s kapacitou průchodky 

tvoří kapacitní (kondenzátorový) dělič. Díky tomuto systému je možné měřit nejen napětí na 

průchodce, ale i mít aktuální informace o stavu průchodky. 

 

 

5.3.3 Detekce množství plynu v Buchholzově relé 

 

Stav izolačního systému olejových transformátorů je monitorován převážně Buchholzovým 

relé. Smyslem tohoto zařízení je dávat informaci o vytváření plynů, které v transformátoru vznikají 

během provozu. 

 

Hlavním nedostatkem Buchholzova relé je jeho integrační charakteristika, protože dává jen 

výstrahu o výskytu plynu o určitém objemu, který se vyskytl uvnitř tohoto relé. Nevíme však, jaké 

množství plynu se vyvinulo v předchozím období a za jakou časovou periodu. Za pomocí 
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Buchholzova relé nejsme schopni stanovit, zdali plyn hromaděný uvnitř vznikl za dlouhou časovou 

periodu, což může značit například částečné výboje o „nízké“ energii, nebo poruchy vzniklé v krátké 

časové periodě, jako jsou třeba lokální přehřátí vinutí s vysokou energií. 

 

Nízkoenergetické poruchy samozřejmě naznačují dlouhodobý vývin plynů v malém množství 

(při těchto poruchách můžeme transformátor za jistých okolností provozovat i nadále) a naopak 

poruchy s velkým vývinem plynu za velmi krátkou dobu naznačují vážný problém, který může 

ohrozit samotný transformátor. 

 

Pro odhalení tohoto druhu poruch je tedy nutno stanovit množství vyvíjeného plynu. Tento 

úkol je zajištěn dodatečnou montáží plynového senzoru na Buchholzovo relé, přičemž funkce 

samotného plynového relé zůstává plně zachována. 

 

 

5.3.4 Plyny rozpuštěné v oleji 

 

Částečné výboje a tepelné přetížení způsobují tepelný rozklad oleje. Množství škodlivých 

plynů rozpuštěných v oleji naznačují vznikající problém s transformátorovou izolací. Plyny 

rozpuštěné v oleji mohou být detekovány například senzorem HYDRAN. Senzor měří rostoucí 

množství plynu na principu palivového článku a plynu prostupné membrány v následujících 

poměrech H2 (100%), CO (18%), C2H2 (8%), C2H4 (1,5%) ppm. Vzrůstající množství plynů by mělo 

být popudem k provedení konvenční plynové chromatografie v laboratoři, abychom mohli dojít 

k závěru o druhu závady. Hodnoty těchto plynů jsou vkládány do databáze každých patnáct minut, 

aby bylo možné následně provést porovnání vývoje těchto hodnot s aktuálním stavem a vypočítat 

hodinový a denní gradient růstu. Výpočet probíhá dle následujícího schématu: 

 

 
Obr. 10: Výpočet gradientu plynu rozpuštěného v oleji 
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5.3.5 Vlhkost v oleji 

 

Znalosti o transformátorovém oleji umožňují konečné odvození absorpce vlhkosti v oleji 

způsobené „dýcháním“ transformátoru a rozvojem vlhkosti způsobené rozkladem papírové izolace. 

Chlazení i zahřívání transformátoru za provozu má značný vliv na vlhkost obsaženou v olejové 

náplni. Rozložení vlhkosti tedy velmi závisí na teplotě stroje. Největší část vlhkosti se nachází 

v papírové izolaci vinutí (až 98 % veškeré vlhkosti obsažené v transformátoru), odkud se během 

provozu může různě přesouvat do oleje. Časové konstanty přesunu vlhkosti jsou poměrně dlouhé. 

Obsah vlhkosti a dalších přísad (kovy, nečistoty a podobně) měříme, abychom znali elektrickou 

pevnost transformátorového oleje jakožto hlavního izolačního média. Hodnoty jsou ukládány 

v patnácti minutových intervalech a zobrazovány v procentech. K měření je používán kapacitní 

tenkovrstvý senzor. 

 
 

 
Obr. 11: Rozklad nestabilní molekuly glukózy 
 
 

5.3.6 Rozpuštěný vodík 

 

Částečné výboje a tepelná přetížení vedou k rozkladu a vzniku plynů v oleji. Množství 

škodlivých plynů obsažených v oleji značí blížící se problémy v izolačním systému transformátoru. 

Vodík rozpuštěný v oleji by měl být detekován senzorem AMS 500 Calisto. Tento senzor měří 

rozpuštěný vodík kontinuálně a přesně. Přítomnost vodíku indikuje nový nebo již existující problém. 

Víceméně se vodík vyskytuje u všech typů poruch. Vodík má nízkou rozpustnost v oleji a vysokou 

rozpínavost, což usnadňuje detekci v nízkých koncentracích, takže je vysoký předpoklad včasného 

zachycení vznikající závady. 
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5.3.7 Úroveň oleje v konzervátoru a přepínači odboček 

 
K detekování úniku oleje transformátoru je na konzervátoru nainstalováno ultrazvukové 

měření hladiny oleje. Tento senzor zároveň hlídá i hladinu oleje v přepínači odboček. 

 

 

5.3.8 Tlak oleje v průchodkách 

 

Vnější izolace se skládá z pláště průchodek a olejové náplně jako izolace. Závady na 

průchodkách mohou vzniknout následkem netěsností. 

 

Jestliže průchodky mají oddělenou olejovou náplň, je možné nainstalovat tlakový senzor 

(jedná se o piezoelektrický senzor). Tlak v průchodkách je potom porovnáván s průchodkami 

v dalších fázích. Díky tomuto způsobu můžeme eliminovat změny tlaku v důsledku změny teploty a 

zatížení. Takhle můžeme zachytit jakékoliv netěsnosti nebo ztrátu oleje v průchodkách. 

 

 

5.3.9 Teploty na vstupech a výstupech chladičů 

 

Pro správnou funkci chlazení je třeba znát teploty oleje, případně vody (má-li transformátor 

instalováno vodní chlazení) na vstupu do chladičů a na výstupech z nich. Můžeme tak včas indikovat 

závadu chlazení (klesne-li účinnost chladiče pod určitou mez za určité teploty). Mezi nejčastější 

závady patří zanesení chladičů ať již z vnější strany, nebo zanesení chladicích kanálů uvnitř 

samotného chladiče. Pro samotné měření teplot se používají osvědčené senzory typu PT100. 

 

 

5.3.10  Funkce čerpadel a ventilátorů 

 

Zaznamenáváním provozních časů čerpadel a ventilátorů je možné stanovit pracovní dobu 

každého čerpadla nebo ventilátoru. Tyto pracovní stavy jsou využity při výpočtu tepelného modelu 

transformátoru a zároveň jsou čerpadla a ventilátory spínány tak, aby jejich opotřebení bylo 

rovnoměrné. K tomuto měření odebíráme signál z pomocných kontaktů stykačů jednotlivých 

čerpadel a ventilátorů. 
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5.3.11  Řízení chlazení 

 

Inteligentní systém řízení chlazení je plně integrován do monitorovacího systému MS 3000. 

Tento systém využívá dva způsoby řízení chlazení. Prvním způsobem je řízení chlazení v závislosti 

na okamžitém zatížení transformátoru a druhým způsobem je možnost řízení jako funkce aktuální 

teploty oleje. Tento způsob chlazení se u transformátorů v přenosové soustavě ČEPS, a.s., nepoužívá. 

 

 

5.3.12  Pozice přepínače odboček 

 

Záznamem pozice přepínače odboček a pracovních proudů je možné stanovit počet cyklů 

přepínání a celkový spínaný proud. Jestliže limitující hodnoty nastavení, které odpovídají regulacím 

podle plánu údržby jsou překročeny, systém automaticky generuje odpovídající hlášku. Tento systém 

usnadňuje provádění údržby založené na stavu zařízení tzv. CBM – Condition-Based Maintenance.  

 

 

5.3.13  Příkon motoru pro pohon přepínače odboček 

 
Díky skutečnosti, že přepínač odboček je elektromechanické zařízení, musíme brát v potaz i 

jeho sledování, neboť je extrémně namáhán, a to nejen elektricky, ale také mechanicky. Měli bychom 

tedy být schopni získávat informace o jeho mechanickém stavu, výkonovém zatížení motorického 

pohonu během přepínání a zaznamenávat je. K tomuto účelu se instaluje aktivní zátěžový převodník 

na motorový pohon, který zaznamenává proudy a napětí ve všech fázích pohonu a vypočítává a 

zaznamenává aktuální příkon pohonu. Tento aktuální příkon je vyhodnocován a srovnáván se 

staršími údaji tak, aby bylo možno odhalit počínající mechanický nebo elektrický problém 

v přepínači. 

 

 

5.3.14  Opotřebení kontaktů přepínače odboček 

 

Informace o mechanickém stavu přepínače odboček je velmi důležitá k preventivnímu 

předejití velkého poškození transformátoru. Monitorovací systém je schopen zobrazovat opotřebení 

kontaktů přepínače odboček a zobrazovat ho v procentuálním vyjádření. Využívá k tomu speciální 

softwarové algoritmy. Pro výpočet hodnoty opotřebení kontaktů přepínače je nutné mít informace o 

napětí na transformátoru a také je nutné vědět, na kterých odbočkách je transformátor provozován. 

Obě dvě hodnoty jsou měřeny monitorovacím systémem. Kromě toho monitorovací systém dokáže 

stanovit přesný okamžitý proud tak, aby dokázal spočítat spotřebovanou dobu života kontaktů a 

schopnost spínání proudu. Tyto hodnoty také zobrazuje. 
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5.3.15  Vibrace stěny nádoby transformátoru 

 

  V případě zkratu v transformátoru se projevují magnetické síly mezi vinutími a síly mezi 

vinutím a stěnou nádoby transformátoru. Všechny tyto síly vytvářejí vibrace na stěně nádoby. Tyto 

vibrace jsou detekovatelné systémem měření vibrací. Měření vibrací na stěně nádoby umožňuje 

sbírat a vyhodnocovat různé průběhy událostí jako nárazy a pohyby vinutí. 

 

 

5.3.16  On-line DGA analýza 

 

Pro on-line analýzu je používán senzor Transfix firmy Kelman Ltd. (Velká Británie). Plynový 

analyzátor Transfix využívá foto akustické spektroskopie, aby bylo dosaženo vysoké spolehlivosti. 

Výsledky analýzy jsou rovněž zobrazovány na obrazovce systému MS 3000. Použitý senzor je 

schopen měřit osm druhů žádaných plynů. Jsou to tyto plyny: 

- vodík (H2); 

- metan (CH4); 

- etan (C2H6); 

- etylen (C2H4); 

- acetylen (C2H2); 

- kysličník uhelnatý (CO); 

- kysličník uhličitý (CO2); 

- kyslík (O2); 

- vlhkost obsažená v oleji – voda (H2O). 
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Obr. 12: Zobrazení poruch bez vývinu plynů CO2 a CO a poruch s vývinem CO2 a CO 
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Obr. 13: Duvalův trojúhelník 

 

 

5.3.17  Částečné výboje – ICM monitor 

 

ICM monitor je nástroj pro nepřetržité sledování částečných výbojů. ICM monitor ke své 

funkci využívá stejný snímač, jaký je použit pro měření napětí na průchodkách. Je připojen na měřicí 

vývod průchodky pomocí koaxiálního kabelu. Měření částečných výbojů je prokázaná metoda 

vhodná pro efektivní, nedestruktivní posouzení elektrické izolace, prevence neplánovaných drahých 

výpadků zařízení a zjištění problémů s izolací dříve, než dojde k havárii. 
 
 

5.4 POŽADAVKY NA ŘÍDÍCÍ PO ČÍTA Č A JEHO OPERAČNÍ SYSTÉM 

 

Při návrhu a provozu monitorovacího systému vycházíme ze skutečnosti, že zařízení musí 

být monitorováno nepřetržitě pokud možno po celou dobu jeho provozu. To klade vysoké nároky 

nejen na hardwarové vybavení monitorovacího systému, ale i na vybavení softwarové, zejména na 

operační systém, který musí pracovat v reálném čase. Systém musí být schopen neustále zjišťovat 

stav veškerých připojených snímačů a čidel a v reálném čase provádět výpočty a srovnávací měření.  
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Tyto poznatky bychom mohli shrnout do následujících bodů: 

 

- použití operačního systému pracujícího v reálném čase, u systému MS 3000 se jedná 

o QNX 4.25; 

- zvolení vhodného průmyslového počítače odolného proti vibracím, 

elektromagnetickému rušení a teplotě ve velkém rozsahu (počítač je nainstalován na 

tělese transformátoru, případně v jeho bezprostřední blízkosti); 

- zařízení musí být taktéž vybaveno vhodným zařízením pro přenos dat na dálku (sítě 

LAN/WAN) odolném proti rušení, nejčastěji jde o převod na optická vlákna; 

- na zařízení musí být instalován přístupový terminál pro případné provedení údržby 

zařízení a pro okamžitý přístup v případě jakýchkoliv problémů. 
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6. VYHODNOCENÍ DAT 

 

Důležitým aspektem není jen sběr dat o stavu transformátoru, ale i jejich vyhodnocení podle 

předem daných kritérií. Na správné interpretaci dat dodávaných monitoringem závisí i další případné 

plánování oprav a údržby, ale také případné zásahy obsluhy do provozu transformátoru. 

Nedokážeme-li tyto informace správně využít, pak dojde k situaci, kdy jsme na jedné straně 

investovali značné prostředky do pořízení tohoto monitoringu, ale na straně druhé výstupy z něj 

nejsou plně využity, a tím může být investice do něj poněkud znehodnocena. 

 

Vyhodnocovat data z monitorovacích systémů je vhodné provádět v pravidelných 

intervalech a stejnou metodou, abychom vždy dostali srovnatelné výsledky. Souhrnné vyhodnocení 

stavu zařízení by se mělo provádět v časovém intervalu jeden rok. Vyhodnocení je samozřejmě 

vhodné provést po každé závažnější události nebo poruše transformátoru. Vyhodnocení je důležité 

zejména kvůli požadavku na možnost srovnání a zhodnocení stavu transformátoru.  

 

Údaje získané z monitorovacího systému transformátoru se porovnávají také s údaji 

získanými z řídicích systémů elektrické stanice a ze systémů dispečerského řízení, aby bylo ověřeno 

předávání důležitých dat mezi jednotlivými systémy. 

 

Vyhodnocení údajů bude provedeno v těchto následujících oblastech: 

 

- provozní proudy a napětí (výkon transformátoru); 

- teploty oleje; 

- stav chladicího systému (rozdíly teplot na vstupech a výstupech jednotlivých 

chladičů a jejich účinnost, provozní doba čerpadel a ventilátorů); 

- stav přepínače odboček (počet přepnutí, používané odbočky, přepínaný proud); 

- Stav olejové a papírové izolace (analýza DGA, vývoj nárůstu plynů, vlhkost oleje a 

papírové izolace); 

- Zachycení plynů (CO …). 

 

Z vyhodnocovaných dat je vidět, že není bezpodmínečně nutné vyhodnocovat všechna data, 

která může monitoring poskytnout. Pokud bychom chtěli vyhodnocovat takto velká množství dat, 

snadno bychom mohli ztratit přehled. Další informace poskytované monitoringem je vhodné brát 

v úvahu jako doplňkové a přihlédnout k nim v případě jakékoliv nejasnosti. 

 

Vyhodnocená data by měla být uspořádána jednoduchou a přehlednou formou, aby se v nich 

mohli snadno vyznat i lidé, kteří nepřichází s monitoringem do každodenního styku. Vhodné je 

vytvořit tabulku a srovnávací grafy, kde je možné velmi rychle najít odchylky a anomálie od 

normálního provozního stavu. Případné zachycené poruchy je dobré jednoduše popsat a uvést u 

nich i příčinu pokud je známa. Na závěr by bylo vhodné uvést i předpokládané zhodnocení 
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stavu s ohledem na případný rozvoj počínajících závad a předpokládané opravy, které bude nutné 

provést s uvedením časového horizontu s přihlédnutím k řízení rizik.  
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7. ZÁVĚR 

 

On-line monitoring transformátorů přenosové soustavy je v současných podmínkách 

nedílnou a nezbytnou součástí při provozu těchto strojů. Z uvedeného popisu systému monitoringu a 

jeho jednotlivých modulů můžeme vidět, že se jedná o komplexní systém. V dnešní době jsme 

schopni díky prudkému rozvoji technologií ať již informačních, tak i řídicích a měřicích systémů, 

měřit a vyhodnocovat nejrůznější veličiny. Ať už jde o veličiny získané přímým či nepřímým 

měřením. Díky těmto technologickým prvkům jsme schopni vytvářet různé modely a propočty 

prognóz stavů zařízení.  

 

Dnešní systémy jsou tak sofistikované, že tato data jsou zpracovávána, vyhodnocována a 

automaticky předávána do vyšších úrovní v řízení energetických sítí, a to v reálném čase. Data jsou 

vhodným způsobem selektována tak, aby dohled nad zařízením (dispečerská stanoviště, stanoviště 

údržby …) měl vždy dostatek informací o stavu zařízení. Navíc každá z úrovní dohledu musí mít 

optimální množství dat, o stavu zařízení. Není žádoucí, aby na každou úroveň byla předávána 

všechna data. Tady narážíme na množství dat, která jsme schopni měřit a vyhodnocovat. Pokud by 

například byly všechny měřené informace posílány na energetický dispečink přenosové soustavy, pak 

by obsluha dispečinku byla zahlcena velkým množstvím dat, která by nebyla schopna včas a správně 

vyhodnotit. 

 

Pořízení systému on-line monitoringu je značně nákladné, na druhou stranu nám dokáže 

prokazatelně snížit náklady na provoz zařízení a zejména na údržbu. Díky těmto systémům jsme 

schopni postupně přecházet na údržbu založenou na stavu zařízení tzv. CBM, místo toho, aby byla 

údržba prováděna na základě preventivních oprav tak, jak byly stanoveny výrobcem na základě 

provedených zkoušek zařízení. Nyní máme dostatek informací k tomu, abychom dokázali 

jednoznačně určit stav transformátoru na základě jeho skutečného provozního zatížení a opotřebení 

jeho důležitých částí. Jsme také schopni ve většině případů odhalit vznikající poruchu dříve, než se 

dokáže rozvinout do stadia, ve kterém může vážně poškodit stroj, případně ho i zničit. 

 

Dalším významným přínosem je prodloužení životnosti transformátoru. Jestliže v dřívější 

době se při výrobě nového transformátoru počítalo s životností 25 let, dnes je tato doba posunuta na 

35 let už z výroby. To je dáno zejména použitím kvalitnějších materiálů, ať již pro výrobu 

transformátoru a zejména jeho izolačního systému, tak i použitím know-how výrobců transformátorů 

získané dlouholetými zkušenostmi s těmito pracemi. Nasazením on-line monitoringu na 

transformátory přenosové soustavy tato doba nadále vzroste a to na 40 i více let, což je prokázáno 

provozní praxí. 

 

Při rozhodování o pořízení monitorovacího zařízení na transformátor je velmi důležité znát 

důležitost transformátoru v systému, ve kterém bude nasazen. Je zřejmé, že méně významné 

transformátory budou mít nainstalovaný monitorovací systém zaznamenávající a vyhodnocující 
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mnohem méně informací, případně budou úplně bez monitorovacího systému jako například malé 

distribuční transformátory. Naopak transformátory velkých výkonů v přenosových sítích, 

elektrárnách a podobně budou obsahovat mnohem komplexnější monitoring. 

 

S hromadným nasazováním monitorovacích a řídicích systémů na elektrické stanice dochází i 

k postupnému přechodu na dálkové řízení těchto objektů. To znamená, že většina elektrických stanic 

je nejen bez trvalé obsluhy, ale i bez trvale umístěné skupiny údržby. Díky tomu začíná pomalu 

docházet i ke změně personální struktury na pracovištích údržby energetických společností. Na jedné 

straně nám tyto nové nástroje dálkové správy dokáží usnadnit údržbu zařízení a jsou-li vhodně 

používána, tak i prodloužit jejich životnost, na straně druhé před námi vyvstává potřeba nových 

profesí v údržbě těchto zařízení. Zatím co v minulosti bylo potřeba převážně profesí čistě z oboru 

silnoproudé elektrotechniky, dnes k těmto lidem potřebujeme další odborníky. Vhodnými lidmi by 

měli být lidé, kteří se vyznají v hardwaru těchto přístrojů a v jejich komunikačních protokolech. 

Důvodem je možný výskyt chyby v komunikaci, což by mohlo případně i zapříčinit rozvoj poruchy, 

aniž by se o tom kdokoliv včas dozvěděl. Další vhodnou profesí je odborník na vyhodnocování dat 

z monitoringu, a to nejen informací o elektrických veličinách, ale i DGA analýzy plynů rozpuštěných 

v oleji.  

 

Srovnáme-li on-line monitoring s klasicky prováděnou údržbou, pak můžeme říct, že 

monitoring poskytuje mnohem více informací, než dokáže běžný technik zjistit zběžnou prohlídkou 

transformátoru. Na druhou stranu provozní technik je často schopen při prohlídce zařízení odhalit 

závady, které sebelepší monitorovací zařízení nedokáže detekovat. Monitoring má tedy sloužit 

k tomu, aby se člověk zodpovídající za zařízení mohl rozhodnout na základě dostatečného množství 

čerstvých informací. Je dobré vědět, že hlavním účelem těchto zařízení je podávat aktuální 

informace, které jsou nutné ke znalostem o stavu zařízení, plánování údržby a v neposlední řadě 

k prodloužení technické životnosti transformátorů za současného snížení nákladů na údržbu a opravy. 

 

Komplexní monitorovací a diagnostické systémy pro transformátory se i nadále vyvíjejí a 

rozšiřují nabídku funkcí o další čidla a výpočtové moduly. Nadále jsou zpřesňovány údaje z DGA 

analýzy plynů, která začíná být svou přesností srovnatelná s chromatografickou laboratorní analýzou 

olejů. V současné době je již poměrně dobře pokryta problematika monitoringu silové části 

transformátoru proti většině běžných poruch a závad. Další z oblastí, kterou by monitoring mohl jít, 

jsou indikace nízkoimpedančních poruch, kdy dochází k tak prudkému vývinu plynu a velmi 

rychlému nárůstu tlaku, že Buchholzova relé a přetlakové ventily nejsou schopny reagovat dostatečně 

rychle a odvést tyto plyny v čas mimo prostor transformátoru. Tyto konstrukční nedostatky mohou 

vést v krajním případě až k explozi transformátoru, neboť reakční čas Buchholzova relé a 

přetlakového ventilu dalece přesahuje dobu 50 ms a k explozi dochází přibližně v čase 10 - 50 ms od 

začátku nízkoimpedanční poruchy. Kromě toho tlak v nádobě narůstá i po vypnutí vypínače. 

V současné době se na trhu začínají objevovat systémy, které tomuto dokážou zabránit, zatím však na 

území České republiky nebyly nasazeny, přestože jsou schopny ochránit transformátor před jeho 

kompletním zničením. 
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