
 

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKA NÍCH TECHNOLOGIÍ 
ÚSTAV ELEKTROENERGETIKY 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION 
DEPARTMENT OF ELECTRICAL POWER ENGINEERING 

 

 

 

 

 

 
TYPOVÉ ZKOUŠKY BLOKOVÝCH 

TRAFOSTANIC DLE SN EN 62271-202 A 
JEJICH VLIV NA KONSTRUKCI TRAFOSTANICE 

 
 

 
 
 
 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER‘S THESIS 
 

AUTOR PRÁCE Bc. MICHAL LOVE EK 
AUTHOR 
 

 

 

BRNO 2011  





Bibliografická citace práce: 

LOVE EK, M. Typové zkoušky blokových trafostanic dle SN EN 62271-2002 a jejich vliv 
na konstrukci trafostanice. Brno: Vysoké u ení technické v Brn , Fakulta elektrotechniky a 
komunika ních technologií, 2011. 72 s. Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Evžen Haluzík, 
CSc.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci vypracoval samostatn  a použil jsem pouze 
podklady uvedené v p iloženém seznamu. 

Zárove  bych cht l pod kovat vedoucímu diplomové práce panu Doc. Ing. Evženu 
Haluzíkovi CSc. za cenné rady, dále kolektivu zam stnanc  firmy EEIKA Brno s.r.o. a rodi m 
za podporu p i studiu. 

  

    

         ……………………………  

 



VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN  
 

 

 
Fakulta elektrotechniky a komunika ních technologií 

Ústav elektroenergetiky 
 

 

 

 
 
 
 

Diplomová práce 

Typové zkoušky blokových trafostanic dle 
SN EN 62271-202 a jejich vliv  
na konstrukci trafostanice 

 
Bc. Michal Love ek 

 
 
 

 

vedoucí: doc. Ing. Evžen Haluzík CSc. 

Ústav elektroenergetiky, FEKT VUT v Brn , 2011  

 

Brno 



  BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 

 

 
   

   Faculty of Electrical Engineering and Communication 

   Department of Electrical Power Engineering 
 

 

 
 
 
 

Master’s Thesis 

Type-tests of unit substation transformers 
as stated in SN EN 62271-202 and how they 

influence their construction 
by 

Bc. Michal Love ek 
 
 
 

Supervisor: doc. Ing. Evžen Haluzík CSc. 

Brno University of Technology, 2011 

 

Brno 
 



 Abstrakt 

 

6

ABSTRAKT 
Diplomová práce se zam uje na moderní typy distribu ních kioskových transformoven 

PET®, které jsou využívány p i modernizaci distribu ní sít . Transformovny jsou umís ovány 
v místech p ístupných ve ejnosti, proto je nezbytn  nutné, aby byly bezpe né jak pro osoby 
vykonávající obsluhu, tak i pro ve ejnost. Krom  p edepsaných charakteristických hodnot je tedy 
kladen d raz na bezpe nost. Správnost konstrukce, funk nost a bezpe nost je ov ována pomocí 
typových zkoušek, které p edepisuje SN EN 62271-202. Práv  metody a postupy p i provád ní 
typových zkoušek jsou popsány v poslední ásti práce. 

 

 

KLÍ OVÁ SLOVA:  bloková transformovna; zkrat; typové zkoušky; kiosková 
transformovna; 
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ABSTRACT 
The diploma thesis is dedicated to modern kiosk-type transformer substations PET, that are 

used when modernizing distribution network. Since such substations are placed on publicly 
accessible places it is really important that they are safe for service staff as well as for the public. 
Apart from the highest characteristic values stress is put upon the safety. Right construction, 
functionality and safety is verified using the type-tests as stated in SN EN 62271-202. In the last 
part of the thesis there are the methods and procedures of type-testing described. 

 

 

KEY WORDS:  unit substations transformers; short-circuit; type tests; kiosk substation 
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16  teplota svorky pro vn jší kabely, vývod .3, fáze L3 
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1 ÚVOD 
Blokové transformovny jsou definovány jako typov  zkoušená sestava s jedním krytem, 

která obsahuje transformátor, rozvád  vysokého a nízkého nap tí, propojovací vedení a 
pomocná a ídící za ízení, která slouží pro dodávku energie p i nízkém nap tí ze sít  vysokého 
nap tí nebo obrácen . 

Kioskové trafostanice jsou jedním z moderních typ  blokových trafostanic v dnešní dob . 
Technologická za ízení jsou umíst na v prefabrikovaném – obvykle betonovém nebo plechovém 
kiosku. Díky tomu mají dobré provozní vlastnosti, ekonomické, bezpe nostní, ekologické i 
architektonické parametry. Mohou být za azeny do distribu ní sít  jako distribu ní trafostanice 
nebo pro napájení r zných odb rných míst (výrobní závody, pr myslové zóny, obytné lokality) 
jako odb ratelské trafostanice. V sou asné dob  nachází dobré uplatn ní p i vyvedení výkonu 
z r zných zdroj  elektrické energie a to zejména u fotovoltaických elektráren (dodavatelská 
trafostanice). 

Firma EEIKA Brno, s.r.o. vyvinula a dodává vlastní trafostanice systému PET®. Základem 
stavební ásti je železobetonový prefabrikát. Trafostanice PET® jsou vhodné pro sít  22 kV, 
35 kV i jiné. 

Variabilita systému umož uje operativní ešení uspo ádání trafostanice podle pot eb 
investora. Rozsahu technologie je p im ena velikost a vnit ní uspo ádání kiosku. 

Správnost konstrukce, funk nost a bezpe nost je ov ována pomocí typových zkoušek, které 
edepisuje SN EN 62271-202. T mto zkouškám byly trafostanice PET® podrobeny. 
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2 CÍLE PRÁCE 
Cílem práce je shrnout vývoj distribu ních trafostanic do dnešní moderní podoby kioskových 

trafostanic. Dále zhodnotit n které zm ny v normách pro typové zkoušky blokových trafostanic. 
Nejv tší d raz bude kladen na popsání metodiky zkoušení blokových transformoven dle normy 

SN EN 62271-202 a zp soby vyhodnocování. Jednou z metod je zkoušení obloukovým 
zkratem, proto budou popsány charakteristické hodnoty asového pr hu zkratu. 
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3 HISTORICKÝ VÝVOJ TRAFOSTANIC 
Vývoj distribu ních trafostanic v eské republice úzce souvisí s rozvojem elektrizace. 

Základní podmínky pro vznik územních elektriza ních soustav byly vytvo eny v ervenci 1919, 
kdy byl p ijat zákon o státní podpo e p i zahájení samostatné elektrizace. Rozvoj rozvoden a 
transformoven b hem elektrizace závisel na postupném zvládání p enosu elektrické energie 
vyššími nap ovými hladinami. D ležitou roli sehrála normalizace nap tí 380/220V v distribu ní 
síti nn, vn 22kV a vvn 110 kV. Transformovny vn/nn se b hem rozvoje distribu ní sít ešily 
jako venkovní nebo zd né. 

V období SR byl rozvod elektrické energie ešen hlavn  venkovním vedením na d ev ných 
sloupech. D evo bylo investi  levné a p i dobré konzervaci vydrželo i p es 50 let. Použití 

ev ných stožár  bylo normalizováno od jednoduchých, p es dvojité až po tzv. kozlíky. První 
distribu ní a odb ratelské trafostanice byly budovány v provedení na ty ech d ev ných 
sloupech, které p ipomínali v bo ním pohledu písmeno „A“. Byly vybaveny jedním 
transformátorem. Soub žn  s výstavbou t chto sloupových trafostanic byly hlavn  na vesnicích 
budovány tzv. „v žové trafostanice“ 

Kryté distribu ní transformovny vn/nn do 35 kV 
Budovány byly stanice o jmenovitém vstupním nap tí do 10kV p i po áte ním rázovém 

zkratovém výkonu 200 MVA a o jmenovitém vstupním nap tí nad 10 kV do 35 kV, p i 
po áte ním rázovém zkratovém výkonu 400 MVA. Instalovaný výkon jedné transformátorové 
jednotky byl do 400 kVA. Transformátory byly umíst ny uvnit  budovy. Jejich situování se 
provád lo tak, aby p ívod chladícího vzduchu byl na severní nebo východní stran .[10] 

S výstavby se za ínalo upoušt t v 50. až 60. letech, protože výstavba byla nákladná. 
Nahrazovaly je práv  ocelové p íhradové transformovny a transformovny BTS (betonové 
transforma ní stanice). K vid ní jsou dodnes v rekonstruované podob  (Obr. 3-1) 

 
Obr. 3-1 Modern jší typ "v žové" trafostanice (p vodní m la jiné provedení st echy). Brtnice-
Jihlavsko; v sou asnosti nahrazena trafostanicí PET 350 STANDARD 
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Již v roce 1920 se za aly vyráb t i železobetonové sloupy plné nebo m ížové stožáry. 
V období po 2. Sv tové válce byly již stav ny ocelové p íhradové transformovny nebo také 
transformovny na sloupech z p edpjatého betonu. Na obou typech se dodnes provád jí 
rekonstrukce. 

Ocelová p íhradová trafostanice 
Ocelová stožárová trafostanice 22kV byla navržena pro transformátory s výkonem od 100 

kVA do 630 kVA. P íhradová konstrukce se skládá z jednotlivých ástí, které se kompletovaly až 
i montáži na míst  stavby.[11] 

Skladba konstrukce: 

- stožár s namontovanou rozvád ovou sk íní 
- konzola pro uložení transformátoru 
- konzola pro vedení vn, nn 
- úhelníky pro montáž pojistek 
- kotevní šrouby 
- trubky pro kabelové svody 

Stožár trafostanice byl tvo en sva enou jednodílnou konstrukcí z válcovaných profil  L pro 
vrcholový tah 30 kN. Sk  rozvád e byla ešena jako sva ovaná oceloplechová bedna se 
st íškou zhotovenou z plechu, který byl vyztužen ohýbanými U profily. (Obr 3-2) 

 
Obr. 3-2 Nákres ocelové p íhradové trafostanice 
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Univerzální stožárová transformovna 22kV a 35kV na sloupech z p edpjatého 
betonu 

Venkovní stožárové transformovny typu BTS (betonová transformovna sloupová) 
z p edpjatého betonu se používaly pro celkovou vrcholovou sílu do 2000 kp. Nyní jsou 
nahrazovány moderním typem jednosloupové BTS nebo kioskovými trafostanicemi. 

Transformovny tohoto typu byly konstruovány pro nap ovou hladinu 22 a 35 kV a pro 
po áte ní rázový zkratový výkon 400MVA a bylo možno je osadit transformátorem do výkonu 
400 kVA (typ BTS 400, viz. Obr. 3-3) nebo s transformátorem do výkonu 630 kVA (typ BTS 
630)[9] 

 
Obr. 3-3 Nákres transformovny BTS-400 

Asi od 70. let se v n kterých p ípadech budovaly blokové plechové transformovny 
(22/0,4kV) viz. Obr. 3-4 (22/0,4kV). Ty se p ístrojovým uspo ádáním ale i vzhledem podobají 
kioskovým trafostanicím. 
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Obr. 3-4 Demontovaná plechová TS 22/0,4 kV o výkonu transformátoru 630 kVA 
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4 P ECHODNÉ D JE V ELEKTRIZA NÍ SOUSTAV  

4.1 Rozd lení p echodných jev  
inou p echodného stavu soustavy jsou nenormální jevy vznikající za provozu p ímo 

v hlavním obvodu v d sledku náhlého p erušení izolace (vlivem stárnutí, cizího zavin ní, úderem 
blesku apod.) nebo v ovládání soustavy (chybná ru ní nebo automatická manipulace s vypínacími 
prvky atd.) D sledkem je p echodný stav soustavy, ve kterém p echodné složky veli in chodu 
elektriza ní soustavy zanikají nej ast ji formou tlumených vlastních oscilací a soustava tak 

echází do nového ustáleného stavu. Z hlediska rozd lení p echodných d  v elektriza ní 
soustav  a volby zjednodušujících p edpoklad  p i jejich ešení je d ležité srovnání doby trvání 
zániku p echodných složek veli in chodu a jejich periody s periodou proudu se jmenovitým 
kmito tem. [1] 

 
POMALÉ – ELEKTROMECHANICKÉ P ECHODNÉ D JE 
- popis: 

o U t chto d  je perioda tak velká, že se uplatní v p echodném d ji i setrva né hmoty 
velkých rota ních stroj  v soustav . Vzhledem k délce periody je v elektrické ásti 
soustavy použito náhrady pomocí soust ed ných parametr . 

- ina: 
o Do této skupiny pat í p echodné d je, které souvisí s náhlou zm nou zatížení zdroj , 

i kterém vzniká nerovnováha mezi elektrickým a mechanickým momentem na 
ídeli generátor . Tato nerovnováha ohrožuje asynchronní chod. P inou t chto 

jev  tedy mohou být zm ny ve spojení sít  uskute ované obsluhou nebo 
automatikami, podle provozních požadavk . Dále porušení izolace v d sledku jeho 
stárnutí a mén asto také náhlá zm na výkonu odb . 

 
ST EDN  RYCHLÉ – ELEKTROMAGNETICKÉ P ECHODNÉ D JE 
- Popis: 

o Perioda p echodných složek je srovnatelná s periodou proudu se jmenovitým 
kmito tem. Vliv setrva ných hmot se zde neuvažuje, a proto se zanedbává. Tyto d je 
ešíme pomocí soust ed ných parametr . 

- ina: 
o inou tohoto d je je zkratová porucha (náhlá zm na izola ního odporu mezi 

krajními vodi i i st edním vodi em nebo zemí) 
 
RYCHLÉ P ECHODNÉ JEVY 
- Popis: 

o Perioda p echodných složek je mnohem menší než u proudu se jmenovitým 
kmito tem. Vliv setrva ných hmot se zde neuvažuje, a proto se zanedbává. ešíme 
pomocí náhradních obvod  s homogenn  rozloženými parametry 

- ina: 
o Jsou vyvolány úderem blesku nebo spínacími pochody 

4.2 Zkraty v elektriza ní soustav  
Zkratem (zkratovou poruchou) v elektriza ní soustav  rozumíme elektromagnetický 

echodný d j, který je asov  omezen okamžikem náhlého zmenšení impedance mezi krajními 
vodi i p ípadn  st edním vodi em nebo zemí v n které ásti elektriza ní soustavy (v míst  
poruchy) a okamžikem odpojení zdroj  od místa poruchy.[1] 



  4 echodné d je v elektriza ní soustav  

 

23

inou chybného vodivého spojení mezi krajními vodi i, st edním vodi em nebo zemí 
že být: 

- chybná manipulace 
- mechanické poškození izolace, nap . p etížení vodi e venkovního vedení, poškození kabelu 

i zemních pracích apod. 
- irozené znehodnocování izolace, nap . vlhkostí 
- poškození izolace v d sledku zvýšeného elektrického namáhání p i úderu blesku nebo 

spínacích pochodech 

Zmenšení impedance má za následek zv tšení proudu, který protéká mezi zdroji a místem 
poruchy. Tento proud ohrožuje za ízení elektriza ní soustavy svými dynamickými (silovými) a 
tepelnými ú inky. [1] 

4.2.1 Druhy zkrat  
- Podle velikosti p echodového odporu mezi krajními vodi i, st edním vodi em 

nebo zemí rozeznáváme: 
o ZKRATY DOKONALÉ (KOVOVÉ) 

 Nastávají p i dokonalém spojení kovových vodi  
(zanedbatelný p echodový odpor). 

 Zp sobují nejv tší tepelné a silové namáhání prvk  
v elektriza ní soustav . Nelze je vylou it a proto jsou 
rozhodující pro jejich dimenzování. 

o ZRATY NEDOKONALÉ 
 Tyto zkraty se vyzna ují ho ícím obloukem, a proto ohrožují 

místo poruchy i jeho okolí požárem. 
- Podle zp sobu zat žování trojfázových zdroj  p i zkratech rozeznáváme zkraty 

(Tab. 4-1) 

Tab. 4-1Rozd lení zkrat  podle zp sobu zat žování trojfázových zdroj  p i zkratech 

ZKRATY SOUM RNÉ 

TROJFÁZOVÉ 

 
TROJFÁZOVÉ ZEMNÍ 
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ZKRATY NESOUM RNÉ 

DVOUFÁZOVÉ 

 
DVOUFÁZOVÉ ZEMNÍ 

 
JEDNOFÁZOVÉ 

 
 

U venkovních vedení je etnost jednofázových poruch více než 90%. U kabelových vedení 
evažují zkraty soum rné (trojfázové a trojfázové zemní). Pokud u kabelových vedení nastane 

nesoum rný zrat, vlivem propálení izolace v okolí nesoum rného zkratu asto p echází mezi 
zkrat soum rný. Tepelné a dynamické ú inky nesoum rných zkrat  mohou být horší než u 
soum rných a to zvlášt  u sítí VVN a ZVN. V Tab. 4-2 jsou uvedeny jednotlivé 
pravd podovnosti výskytu poruch. 

Doba trvání zkratové poruchy závisí na druhu vypínacího za ízení nebo automatiky ur ené 
pro p erušení zkratového proudu. Nejkratší je p i použití pojistek nebo jisti  s magnetickým 
zhášením oblouku. V t chto p ípadech bývá menší než 0,1s a závisí na velikosti zkratového 
proudu. U ostatních vypínacích za ízení a automatik je obvykle v tší než 0,2s a m že být i 

kolik sekund. Vypínací automatiky mohou mít dobu vypnutí nezávislou na proudu (libovoln  
volitelnou). Této možnosti se využívá k odpojení co možná nejmenší ásti elektriza ní soustavy 

i zkratové poruše. [1] 
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Tab. 4-2Pravd podobnost jednotlivých poruch v sítích VN a VVN 

DRUH ZKRATU PRAVD PODOVBNOST VÝSKYTU [%] 
VN 110kV 220kV 

TROJFÁZOVÝ 5 0,6 0,9 
DVOUFÁZOVÝ 10 4,8 0,6 

DVOUFÁZOVÝ ZEMNÍ 20 3,8 5,4 
JEDNOFÁZOVÝ * 91 93,1 

*) V sítích VN, které se zpravidla provozují s uzlem izolovaným nebo 
nep ímo uzemn ným, se tato porucha kvalitativn  liší od zkratu a nazývá se 

zemní spojení. 

4.2.2 asový pr h zkratového proudu 
Zkrat je charakterizován zm nou impedance na svorkách zdroj  a vytvá í tak 

echodných d j v elektriza ní soustav . Tento p echodný d j poruší rovnováhu mezi polem 
magnetickým a elektrickým v elektriza ní soustav . Celá soustava p echází z jednoho ustáleného 
stavu do druhého pomocí p echodných složek proudu a nap tí s vlastní periodou p íslušných 
obvod . 

Stanovení asového pr hu nap tí a proudu p i zkratu se zjednodušuje: 
- né admitance prvku soustavy v etn  odb  se zanedbávají. 
- Konstantní buzení synchronních stroj . 

 
Z t chto zjednodušení vyplývá, že okamžitá hodnota zkratového proudu je 

neharmonickou funkcí asu se t emi p echodnými složkami, které exponenciáln  zanikají.(viz 
rovnice 4.1). 

 

 
kde:   

-     po áte ní fáze fázoru nap tí v okamžiku vzniku zkratové poruchy (t=0),  
- k    úhel impedance obvodu zkratového proudu 
- Ik

´´  po áte ní rázový (subtranzitní) zkratový proud 
- Ik

´   po áte ní efektivní hodnota tranzitního zkratového proudu 
- Ik    efektivní hodnota ustáleného zkratového proudu 
- d

´´  subtranzitní asová konstanta 
- d

´   tranzitní asová konstanta 
- s    asová konstanta stejnosm rné složky zkratového proudu 
- iks   okamžitá hodnota st ídavého (soum rného) zkratového proudu 
- ika  okamžitá hodnota stejnosm rné(aperiodické) složky zkratového proudu 
- ik    okamžitá hodnota (nesoum rného) zkratového proudu       

 i = 2 I" I´ e " + (I I )e + I sin( t + ) I" e sin(

k=iks+ika 
(4.1) 
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Pr h zkratového proudu je p echodný d j, u kterého sledujeme po átek, p echodnou 
ást a ustálený zkratový chod, kdy došlo k utlumení p echodných d . Nyní se budeme zabývat 

dv ma charakteristickými pr hy zkratového proudu. 
 

 
PR H SOUM RNÉHO ZKRATOVÉHO PROUDU (Obr. 4-1) 

 
Z p edcházející rovnice 2.1 m žeme usoudit, že velikost zkreslení st ídavého zkratového 

proudu stejnosm rnou složkou je závislá na okamžité hodnot  nap tí p i vzniku zkratové poruchy 
(úhel ). Zkratový proud bude soum rný (stejnosm rná složka nevznikne) pokud bude platit: 

 (4.2) 

Za t chto podmínek bude asový pr h zkratového proudu dán tímto vztahem: 

 
(4.3) 

 

 
Obr. 4-1Grafické znázorn ní soum rného zkratu 
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PR H ZKRATOVÉHO PROUDU S MAXIMÁLN  VYVINUTOU 
STEJNOSM RNOU SLOŽKOU (Obr. 4-2) 

 
Pro vznik maximální stejnosm rné složky platí vztah pro po áte ní fázi fázoru nap tí: 

 (4.4) 

Za t chto podmínek bude zkratový proud zkreslován stejnosm rnou složkou nejvíce: 

 
(4.5) 

První amplituda zkratového proudu v tomto p ípad  dosáhne tém  dvojnásobek amplitudy 
st ídavého zkratového proudu. Silové namáhání za ízení p i zkratu je proto t eba uvažovat pro 
tento okamžik vzniku poruchy. Totéž platí pro tepelné ú inky. Protože nás hodn  zajímají otázky 
spojené s kontrolou za ízení proti tepleným a silovým ú ink m zkratového proudu, bude vždy 
uvažován vznik poruchy v tomto z hlediska dimenzování, nejmén  p íznivém okamžiku. [1] 

 

 
Obr. 4-2Grafické znázorn ní zkratového proudu s maximáln  vyvinutou stejnosm rnou složkou 

4.2.3 Charakteristické hodnoty zkratového proudu 
Pro dimenzování elektrických za ízení a nastavování r zných ochran pot ebujeme znát tyto 

charakteristické hodnoty zkratového proudu: 
 

- Po áte ní rázový zkratový proud Ik
´´ 

- Nárazový zkratový proud Ikm 
- Vypínací zkratový proud Ivyp a jeho stejnosm rnou složku Iavyp 

- Ekvivalentní oteplovací proud Ike 

- Ustálený zkratový proud Ik 

- Doba trvání zkratu tk 
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Po áte ní rázový zkratový proud Ik
´´ 

- efektivní hodnota st ídavého zkratového proudu p i po átku vzniku zkratu. 
 
Vztah: 

I´´ = k ·
·
·| | (4.6) 

-      sou initel uvedený pro r zné druhy zkrat  v norm  
- c    nap ový  sou initel zahrnující odhad vnit ního nap tí zdroj  za jejich subtranzitní 

reaktancí v okamžiku vzniku zkratu.(Tab. 4-3[12]) 
-      sdružené vztažné nap tí, nap tí v míst  zkratu. 
-      celková výpo tová impedance zkratového obvodu 
 

Tab. 4-3Nap ový sou initel c 

 
 
Nárazový zkratový proud Ikm 

- nejv tší vrcholová hodnota zkratového proudu, která vzniká v prvním maximu v ase 
t=0,01 po vzniku zkratu. Jeho použití je pro kontrolu silových ú ink  zkratového proudu. 
Silové ú inky jsou nejv tší p i první amplitud  zkratového proudu.  

 
Vztah pro praktické výpo ty: 

 I = K· 2·I´´ (4.7) 

- K   sou initel nárazového zkratového proudu(Tab. 4-4) 
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Tab. 4-4Sou initel pro n které ásti elektriza ní soustavy 

 
 
Vypínací zkratový proud Ivyp 

- efektivní hodnota st ídavého zkratového proudu v ase tk, což je as vypnutí zkratu. 
 Je dán rovnicí: 

I = I" I´ e " + I´ I e ´ + I  (4.8) 

Dle normy pro zkraty elektricky vzdálené od synchronního zdroje m žeme použít vztah: 

  I  =   I´´  (4.9) 

Stejnosm rnou složka vypínacího zkratového proudu Iavyp 
- Je definována jako st ední hodnota horní a dolní obalové k ivky pr hu zkratového 

proudu v ase tk, což je as vypnutí zkratu. 
 
Vztah: 

  I = 2·I´´·e  (4.10) 

Celkový nesymetrický zkratový vypínací proud je roven: 

  I , = I + I  (4.11) 

Ekvivalentní oteplovací proud Ike 
- je fiktivní hodnota asov  nem nného proudu, který za as tk, vyvine pr chodem 

rezistencí R stejné množství tepla Q jako asov  prom nný zkratový proud s maximální 
stejnosm rnou složkou. 

 
 Vztah: 

     I = i (t)dt (4.12) 

 
Vztah pro praktické výpo ty: 

  I = k ·I´´   (4.13) 

 
Tento proud se používá p i kontrole tepelných ú ink  zkratového proudu. 
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Ustálený zkratový proud Ik 

- efektivní hodnota soum rného zkratového proudu, který te e obvodem po skon ení 
echodných d . 

 
Doba trvání zkratu tk 

- as trvání zkratu. 
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5 P EHLED TYPOVÝCH TRAFOSTANIC PET® 
Kioskové trafostanice typové ady PET® jsou betonové povrchové pochozí trafostanice, které 

jsou v provedení s vnit ní p ípadn  s vn jší obsluhou. Veškerá technologická za ízení jsou 
uzav ena v betonovém kiosku. Trafostanice PET® se vyrábí pro nap tí 22kV i 35kV a jsou 
ur eny jednak pro rozvodné závody (E.ON), ale také pro napájení soukromých odb ratel . Jsou 
ur eny pro p ipojení jak k venkovnímu tak i kabelovému vedení. 

Typ a rozm rová varianta jsou navrhovány podle konkrétních pot eb odb rného místa. 

5.1 Kioskové trafostanice PET® dle standard  E.ON eská 
republika, s.r.o. 

 

PET® MINI 300d [7] 

Základní charakteristika: 

Distribu ní trafostanice kompaktní betonová pro 1 transformátor do 630 kVA, 
s rozvád em SF6, p ístupná z elní a jedné bo ní strany. 
 

Tab. 5-1Základní údaje trafostanice PET® MINI 300d 

základní rozm ry 3000 x 2600 x 1730 mm 

VN technologie kompaktní rozvád  s izolací SF6 do 3+1 
Transformátor olejový hermetizovaný do 630 kVA 
NN technologie rozvád  RST do 1000 A do osmi vývod  s horním p ívodem do stojanu ST-VN 

hmotnost 13,5 t 
 

 
Obr. 5-1P dorys trafostanice PET® MINI 300d 
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Obr. 5-2Ukázka trafostanice PET® MINI 300d v provozu 

 

PET® STANDARD 350d [7] 

Základní charakteristika: 

Distribu ní trafostanice pochozí betonová pro 1 transformátor do 630 kVA, s rozvád em 
SF6, p ístupná z elní strany. 
 

Tab. 5-2Základní údaje trafostanice PET® STANDARD 350d 

základní rozm ry 3500 x 2600 x 2530 mm 

VN technologie kompaktní rozvád  s izolací SF6 do 3+1 
Transformátor olejový hermetizovaný do 630 kVA 
NN technologie rozvád  RST do 1000 A do osmi vývod  s dolním p ívodem do stojanu ST-VK 

hmotnost 17,5 t 
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Obr. 5-3P dorys trafostanice PET® STANDARD 350d 

 

 

 
Obr. 5-4Ukázka trafostanice PET® STANDARD 350d v provozu 
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PET® MAXI 503d [7] 

Základní charakteristika: 

Distribu ní trafostanice pochozí betonová pro 2 transformátory do 630 kVA, 
s rozvád em SF6, p ístupná z elní a bo ní strany. 
 

Tab. 5-3Základní údaje trafostanice PET® MAXI 503d 

základní rozm ry 5000 x 3000 x 2580 mm 

VN technologie kompaktní rozvád  s izolací SF6 do 3+2 
Transformátor 2 x olejový hermetizovaný do 630 kVA 

NN technologie 2 x rozvád  RST do 1000 A s podélnou spojkou, do šestnácti vývod  s dolním 
p ívodem do stojanu ST-VK 

hmotnost 26,3 t 
 

 
Obr. 5-5 P dorys trafostanice PET® MAXI 503d 
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Obr. 5-6 Ukázka trafostanice PET® MAXI 503d v provozu 

 

PET® MAXI 553d [7] 

Základní charakteristika: 

Distribu ní trafostanice pochozí betonová pro 2 transformátory do 630 kVA, 
s rozvád em SF6, p ístupná z elní strany. 

 
Tab. 5-4 Základní údaje trafostanice PET® MAXI 553d 

základní rozm ry 5500 x 3000 x 2580 mm 

VN technologie kompaktní rozvád  s izolací SF6 do 3+2 
Transformátor 2 x olejový hermetizovaný do 630 kVA 

NN technologie 2 x rozvád  RST do 1000 A s podélnou spojkou, do šestnácti vývod  s dolním 
p ívodem do stojanu ST-VK 

hmotnost 28,5 t 
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Obr. 5-7 P dorys trafostanice PET® MAXI 553d 

 

 
Obr. 5-8 Ukázka trafostanice PET® MAXI 553d v provozu 
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6 POROVNÁNÍ ROZDÍL  MEZI NORMAMI SN EN 61330 
A SN EN 62271-202 

6.1 Metody zkoušení blokových transformoven vnit ním 
obloukovým zkratem 

Tato p íloha nové normy SN EN 62271-202 platí pro blokové transformovny t íd IAC-A, 
IAC-B a IAC-AB. Tyto t ídy ur ují vyzkoušený stupe  ochrany osob v p ípad  obloukových 
zkrat  a to obsluhy, která obsluhuje stanici p i normálních provozních podmínkách a p i 
normálním stavu VN rozvad em jak je definováno v p íslušných normách (t ída IAC-A), tak i 
pro osoby nacházející se v blízkosti transformovny se zav enými dve mi (t ída IAC-B).[6] 

6.1.1 ídy odolnosti proti vnit nímu obloukovému zkratu dle SN EN 62271-
202 

BLOKOVÉ TRANSFORMOVNY T ÍDY IAC-A (se zajišt nou ochrannou obslužného 
personálu p i normálních innostech na stran  VN) 

Tyto transformovny spl ují p edepsaná kritéria pro ochranu obsluhy p i normálních 
innostech uvnit  transformovny nebo p ed transformovnou pro p ístupnost typu A podle 1.3.14.1 

normy SN EN 62271-202. Pro ov ení ochrany obsluhy se rozlišuje mezi dv ma typy 
transformoven v závislosti na zp sobu obsluhy (zevnit  nebo zvenku). 

- Transformovna obsluhovaná zevnit  
o Pov ená obsluha uvnit  transformovny s otev enými dve mi. 

- Transformovna obsluhovaná zvenku 
o Pov ená obsluha s otev enými dve mi na obsluhované VN stran  

transformovny.[6] 

ída IAC-A  
- slouží pro prokázání ochrany obslužného personálu p i obsluze za ízení ve stanici a je 

proto omezena jen na pov ené osoby (p ístupnost typu A, viz A.2.1). Platí pro stanice 
obsluhované zevnit  (pochozí provedení) nebo pro zven í obsluhovanou stranu VN stanic 
(nepochozí provedení). 

 

BLOKOVÉ TRANSFORMOVNY T ÍDY IAC-B (se zajišt nou ochranou ve ejnosti 
v blízkosti blokové transformovny ze všech jejích stran) 

Tyto transformovny spl ují p edepsaná kritéria pro ochranu ve ejnosti v blízkosti 
transformovny. P i tomto zat íd ní se uvažuje neomezená p ístupnost (p ístupnost typu B podle 
1.3.14.2 této normy) ze všech stran transformovny se všemi dve mi zav enými bez ohledu na 
zp sob obsluhy transformovny (zevnit  nebo zvenku).[6] 

 
ída IAC-B  
- prokazuje ochranu ve ejnosti nacházející se v okolí transformovny s neomezeným 

ístupem (p ístupnost typu B, viz A.2.2) ze všech stran transformovny. B hem zkoušek 
jsou všechny dve e transformovny uzav eny. 
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BLOKOVÉ TRANSFORMOVNY T ÍDY IAC-AB (zajiš ují ochranu jak pro obsluhu, 
tak pro ve ejnost) 

Tyto transformovny spl ují p edepsaná kritéria pro ochranu jak obsluhy, tak ve ejnosti. P i 
tomto zat íd ní musí transformovna odpovídat požadavk m A.2.1 a A.2.2 se stejnou hodnotou 
zkušebního proudu v kA a doby trvání v sekundách.[6] 

 
ída IAC-AB 
- prokazuje ochranu jak obsluhy p i jejím ovládání, tak ve ejnosti nacházející se v okolí 

transformovny. V tomto p ípad  je transformovna zkoušena podle t ídy IAC-A a IAC-B. 

6.1.2 Porovnání zkoušek obloukem [8] 
Stará SN EN 61 330 Nová SN EN 62271-202 

Zkoušky blokové transformovny 
obloukovým zkratem p i vnit ní poruše 

Metody zkoušení blokových transformoven 
vnit ním obloukovým zkratem 

A.2 Druhy p ístupnosti A.2 T ídy odolnosti proti vnit nímu obloukovému zkratu 

Typ A: ásti blokové transformovny obsluhované 
zvenku a p ístupné pouze pov ené obsluze jen p i 
otev ených dve ích 

ída IAC-A 
(viz. kap. 5.1.1) 

ída IAC-B (viz. 
kap. 5.1.1) 

ída IAC-AB 
(viz. kap. 
5.1.1) 

Typ  B: ásti blokové transformovny p ístupné bez 
omezení, v etn  p ístupných ve ejnosti. Všechny dve e 
musí být uzav eny a správn  zajišt ny 

 

6.1.3 Terminologie [8] 
Stará SN EN 61 330 Nová SN EN 62271-202 

A.4 Použité zkušební proudy a nap tí 
A.4.1 Všeobecn  
Zkouška blokové transformovny se má provést 
trojfázov . Zkratový proud užitý p i zkoušce musí ur it 
výrobce. M že se rovnat jmenovitému krátkodobému 
výdržnému proudu nebo m že být nižší než jmenovitý 
krátkodobý výdržný proud jejího spínacího a ídicího 
za ízení vysokého nap tí. 

A.4 Použité zkušební proudy a nap tí 
A.4.1 Všeobecn  
Zkoušky kovov  krytých rozvád  se musí provád t 

ífázov  (pro t ífázové sít ). Zkratový proud užitý p i 
zkoušce odpovídá jmenovitému krátkodobému 
výdržnému proudu. M že být nižší, je-li to p edepsáno 
výrobcem.  
Zkouška provedená pro dané nap tí, proud a dobu je 
všeobecn  platná pro všechny nižší hodnoty 
proudu, nap tí a doby. 

A.4.2 Nap tí 
Použité nap tí zkušebního obvodu má být rovné 
jmenovitému nap tí spínacího a ídicího za ízení 
vysokého nap tí. Nižší nap tí se volí, pokud jsou 
spln ny následující podmínky: 
a) proud z stane prakticky sinusový; 
b) oblouk p ed asn  nezhasne. 

A.4.2 Nap tí 
Použité nap tí zkušebního obvodu má být rovné 
jmenovitému nap tí kovov  krytého rozvád e. Pokud 
tuto podmínku možnosti zkušebny nejsou schopny 
splnit, m že se volit nižší nap tí za p edpokladu, že jsou 
spln ny následující podmínky: 
a) p esná efektivní hodnota proudu vypo tená pomocí 
digitálního zapisovacího p ístroje odpovídá požadavk m 
na proud stanoveným v A.4.3; 
b) oblouk p ed asn  nezhasne v žádné z fází, ve které 
byl p edtím zapálen. 

A.4.3 Proud 
A.4.3.1 St ídavá složka 
Zkratový proud, pro který je bloková transformovna 
specifikována z hlediska obloukového zkratu, musí být v 

A.4.3 Proud 
A.4.3.1 AC složka 
Zkratový proud, pro který je kovov  krytý rozvád  
specifikován z hlediska obloukového zkratu, musí být v 
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tolerancích Tyto tolerance platí pro p edpokládaný 
proud pouze tehdy, je-li použité nap tí rovno 
jmenovitému. Proud se má udržet konstantní. 

tolerancích 50%.  Je-li použité nap tí rovno 
jmenovitému, platí tyto tolerance pro p edpokládaný 
proud. 
Proud se má udržet konstantní. Pokud to zkušební 
za ízení neumožní, prodlouží se doba zkoušky tak, až je 
integrál st ídavé složky proudu roven stanovené hodnot  
s tolerancí (100)%. 
V tomto p ípad  musí být proud roven stanovené 
hodnot  nejmén  b hem prvních t í p lvln a nesmí být 
menší než 50 % stanovené hodnoty na konci zkoušky. 

A.4.3.2 Stejnosm rná složka 
Okamžik zapnutí se má volit tak, aby p edpokládaná 
hodnota dynamického proudu (s tolerancí +5%) byla v 
jedné krajní fázi 2,5násobkem efektivní hodnoty 
st ídavé složky definované v A.4.3.1 a tak, že nejv tší 
výchylka nastane i v druhé krajní fázi. Pokud je nap tí 
menší než jmenovité nap tí, pak vrcholová hodnota 
zkratového proudu (dynamický proud) zkoušené 
blokové transformovny nemá poklesnout pod 90 % 

edpokládané hodnoty dynamického proudu. 

A.4.3.2 Vrcholová hodnota proudu (dynamický 
proud) 
Okamžik zapnutí se musí zvolit tak, aby p edpokládaná 
hodnota dynamického proudu s tolerancí ( 50%) byla v 
jedné krajní fázi 2,5násobkem (pro kmito ty do 50 Hz) 
nebo 2,6násobkem (pro 60 Hz) efektivní hodnoty 
st ídavé složky definované v A.4.3.1 a to tak, aby velká 

lvlna nastala i v druhé krajní fázi. Pokud je nap tí 
menší než jmenovité nap tí, pak vrcholová hodnota 
zkratového proudu (dynamický proud) zkoušeného 
rozvád e nesmí být menší než 90 % p edpokládané 
hodnoty dynamického proudu. 

A.4.4 Kmito et 
Pro jmenovité kmito ty 50 Hz nebo 60 Hz má být 
kmito et na po átku zkoušky mezi 48 Hz až 62 Hz. Pro 
jiné kmito ty se nemá odchylovat od jmenovité hodnoty 
o více než ±10 %. 

A.4.4 Kmito et 
Pro jmenovité kmito ty 50 Hz nebo 60 Hz musí být 
kmito et na po átku zkoušky mezi 48 Hz až 62 Hz. Pro 
jiné kmito ty se nesmí odchylovat od jmenovité hodnoty 
o více než ±10 %. Pokud je funkce rychlých ochranných 

ístroj  závislá na kmito tu, musí být zkouška 
provedena p i jmenovitém kmito tu t chto p ístroj  
±10%. 

A.5.2 Zapálení oblouku 
Oblouk má být zapálen mezi fázemi pomocí kovového 
drátku o pr ru asi 0,5 mm, nebo v p ípad  
odd lených fázových vodi  mezi fází a zemí. Tam, kde 
jsou živé ásti pokryty pevným izola ním materiálem, se 
má oblouk zapálit mezi dv ma sousedními fázemi nebo, 
v p ípad  odd lených fázových vodi , mezi jednou fází 
a zemí v t chto místech: 
a) ve spojkách nebo mezerách izolace izolovaných ástí; 
b) prod rav ním na izolovaných spojkách provedeným 
na míst  montáže, krom  p ípad , kdy jsou použity 
typov  zkoušené prefabrikované izola ní ásti. Pevná 
izolace nesmí být, s výjimkou p ípadu b), prod rav na. 

ívod od zdroje napájení musí být t ífázový, aby 
umožnil vznik t ífázové poruchy. 

A.5.2 Zapálení oblouku ( SN EN 62271-200) 
Oblouk se musí zapálit mezi všemi fázemi pomocí 
kovového drátku o pr ru asi 0,5 mm, nebo v p ípad  
prostorov  odd lených fázových vodi  mezi jednou 
fází a zemí. 
Bod zapálení oblouku musí být umíst n v 
nejvzdálen jším p ístupném míst  od napájení uvnit  
zkoušeného oddílu. Ve funk ních jednotkách, kde jsou 
živé ásti pokryty pevným izola ním materiálem, se 
musí oblouk zapálit mezi dv ma sousedními fázemi s 
proudem rovnajícím se 87 % jmenovitého proudu, nebo 
v p ípad  prostorov  odd lených fázových vodi  mezi 
jednou fází a zemí v následujících místech: 
a) v mezerách nebo dotykových plochách izolace mezi 
prefabrikovanými izolovanými ástmi; 
b) prod rav ním na izolovaných spojkách provedeným 
na míst  montáže v p ípad , že nejsou použity 
prefabrikované izola ní ásti.  
Pevná izolace nesmí být, s výjimkou p ípadu b), 
prod rav na. P ívod od zdroje napájení musí být 

ífázový, aby umožnil vznik t ífázové poruchy (pokud 
ichází v úvahu). 

 
Místo zapálení oblouku musí být zvoleno tak, aby 

inek výsledných obloukových zplodin zp sobil 
nejv tší namáhání blokové transformovny. V p ípad  
pochybností se smí provést více než jedna zkouška na 
každé blokové transformovn . 

A.5 Místo zapálení oblouku 
Zkoušky vnit ním obloukovým zkratem zahrnující 

ípad zkratu uvnit  rozvád e vn musí být provedeny 
podle p ílohy A z IEC 62271-200 pro kovov  kryté 
rozvád e t ídy IAC v etn  bodu zapálení oblouku. 
Zkoušky zahrnující zkrat na propojovacích vedeních vn 
nebo v rozvád i vn, které nelze klasifikovat podle IEC 
62271-200, musí být provedeny podle ustanovení 
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ílohy A z IEC 62271-200. Bod zapálení oblouku musí 
být umíst n v nejvzdálen jším p ístupném míst  od 
zdroje. Sm r napájení musí odpovídat normálnímu 

edpokládanému toku energie v provozu. 
 A.6 Použité zkušební proudy a nap tí 

Platí kapitola A.4 z IEC 62271-200. 

 A.7 Zkušební postup 
Platí kapitola A.5 z IEC 62271-200. 
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6.1.4 Vyhodnocení výsledk  zkoušek obloukovým zkratem[8] 

Kritérium Stará SN EN 61 330 Nová SN EN 62271-202 

 ístupnost A, p ístupnost B Bloková transformovna t ídy IAC-A Bloková transformovna t ídy IAC-B 
1 Zda se neotev ely správn  dve e Zábrany, p epážky nebo kryty propojovacího 

vedení vn, pokud existují, nejsou deformovány 
nebo posunuty až k indikátor m. 

Nedojde k otev ení správn  zajišt ných dve í a 
poklop . Deformace jsou povoleny za 

edpokladu, že na kterékoliv stran  žádná ást 
nedosáhla až k indikátor m. Rozvád  nemusí po 
zkoušce vyhovovat svému IP kódu. 

2 Zda neodlétly ásti blokové transformovny, které 
mohou zp sobit nebezpe í. To se týká velkých ástí 
nebo ástí s ostrými okraji nap . kontrolní okénka, 
klapky na uvoln ní p etlaku, kryty apod. 

Nedojde k odlétnutí úlomk  o hmotnosti v tší než 
60 g. 
POZNÁMKA Hodnota 60 g je p evzata z IEC 
62271-200. V p ípad  zm ny tohoto ustanovení 
IEC 62271-200, by m la tato norma zavést novou 
hodnotu. 

Nedojde ke vzniku úlomk  v asovém intervalu 
edepsaném pro zkoušku. Je dovoleno odlétnutí 

malých ástí do jednotlivé hmotnosti 60 g. 
POZNÁMKA Hodnota 60 g je p evzata z IEC 
62271- 200. V p ípad  zm ny tohoto ustanovení 
IEC 62271-200, by m la tato norma zavést novou 
hodnotu. 

3 Zda p sobením oblouku nevznikly díry otevírající voln  
ístupné ásti krytu blokové transformovny, jako 

výsledek ho ení (propálení) nebo jiných ú ink . 

sobením oblouku nevzniknou díry na p ístupné 
stran  zapouzd ení propojovacího vedení vn, pokud 
je tato strana zcela zapouzd ena. 

sobením oblouku nevzniknou díry na 
ístupných stranách do výšky 2 m. 

4 Zda se svisle umíst né indikátory (viz A.5.3) nevz aly. 
Indikátory zapálené od ho ících nát  nebo lepidel se 
pro stanovení výsledk  zkoušky neberou v úvahu. 

Nedojde ke vznícení indikátor  vlivem ú inku 
plamene nebo horkých plyn . Pokud b hem 
zkoušky dojde k jejich vznícení, je možné kritérium 
pro vyhodnocení zkoušky považovat za vyhovující 
v p ípad , že se prokáže, že vznícení bylo 
zp sobeno spíše ho ícími ástmi než horkými 
plyny. Pro prokázání této skute nosti mohou být v 
laborato i po ízeny snímky rychlob žnou kamerou, 
videem nebo jinými vhodnými prost edky.  
Indikátory zapálené od ho ících nát  nebo 
lepidel se pro stanovení výsledk  zkoušky také 
neberouv úvahu. 

Nedojde ke vznícení indikátor  vlivem ú inku 
horkých plyn . Pokud b hem zkoušky dojde 
k jejich vznícení, je možné kritérium pro 
vyhodnocení zkoušky považovat za vyhovující v 

ípad , že se prokáže, že vznícení bylo zp sobeno 
spíše ho ícími ástmi než horkými plyny. Pro 
prokázání této skute nosti mohou být v laborato i 
po ízeny snímky rychlob žnou kamerou, videem 
nebo jinými vhodnými prost edky. Indikátory 
zapálené od ho ících nát  nebo lepidel se pro 
stanovení výsledk  zkoušky také neberou v úvahu. 

5 Zda se nevznítily vodorovn  umíst né indikátory (viz A 
5.3). Pokud za nou ho et v pr hu zkoušky, považuje 
se toto kritérium za spln né, je-li prokázáno, že zapálení 
bylo zp sobeno spíše žhavými ásticemi než ho ícími 
plyny. Pro prokázání této skute nosti mají být po ízeny 
snímky rychlob žnými kamerami. 

Pokud je propojovací vedení vn chrán no krytem 
spojeným se zemí, z stává tento kryt spojen se 
svým uzem ovacím bodem. 

Kryt z stává spojen se svým uzem ovacím bodem. 
Pro prokázání této shody všeobecn  posta uje 
vizuální prohlídka. V p ípad  pochybností se musí 
celistvost zemního spojení zkontrolovat. 

6 Zda všechny zemní spoje jsou stále ú inné. - - 
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6.1.5 Posouzení typových zkoušek[8] 

 

6.1.6 Oteplení blokových transformoven[8] 

Stará SN EN 61 330 Nová SN EN 62271-202 
Typové zkoušky sestávají z: 

žných typových zkoušek:  
a) zkoušky pro ov ení izola ní hladiny blokové transformovny 
b) zkoušky oteplení hlavních sou ástí obsažených v blokové transformovny 
c) zkoušky zkratové odolnosti uzem ovacích obvod  p i p enášení 
jmenovitého dynamického a jmenovitého krátkodobého výdržného proudu 
d) zkoušky funkce pro ov ení správné innosti za ízení 
e) zkoušky pro ov ení stupn  ochrany krytem 
f) zkoušky pro ov ení mechanické pevnosti kryt  blokové transformovny 

Typové zkoušky sestávají: 
Z povinných typových zkoušek: 
a) zkoušky pro ov ení izola ní hladiny blokové transformovny 
b) zkoušky oteplení hlavních sou ástí obsažených v blokové transformovn  
c) zkoušky zkratové odolnosti jmenovitým dynamickým a jmenovitým 
krátkodobým výdržným proudem 
d) zkoušky funkce pro ov ení správné innosti za ízení 
e) zkoušky pro ov ení stupn  ochrany krytem 
f) zkoušky pro ov ení mechanické pevnosti kryt  blokové transformovny 
g) zkoušky pro vyhodnocení ú ink  oblouku zp sobeného vnit ním zkratem u 
blokových transformoven t íd IAC-A, IAC-B, IAC-B 
h) zkoušky EMC 

zvláštních typových zkoušek (podle dohody mezi výrobcem a uživatelem): 
g) zkoušky obloukovým zkratem p i vnit ní poruše 
h) zkoušky pro ov ení hladiny akustického tlaku blokové transformovny 

Ze zvláštních typových zkoušek (podle dohody mezi výrobcem a uživatelem): 
i) zkoušky pro ov ení hladiny hluku blokové transformovny. 

Stará SN EN 61 330 Nová SN EN 62271-202 
6.2 Zkoušky oteplení 

elem této zkoušky je ov ení, zda je konstrukce krytu blokové transformovny 
vyhovující a zda nep ízniv  neovliv uje o ekávanou životnost sou ástí 
transformovny. Zkouška má zjistit oteplení kapalin a vinutí (nebo u suchého 
provedení pouze vinutí) transformátoru a oteplení za ízení nízkého nap tí. Zkouška 
musí prokázat, že oteplení transformátoru uvnit  krytu nep ekro í oteplení 
zm ené na stejném transformátoru vn  krytu o více než o hodnotu, která ur uje t ídu 
krytu, nap . 10 K, 20 K nebo 30 K. Viz obrázky 1 a 2. 

ení oteplení sou ástí vysokého nap tí se nepovažuje za nutné, protože jmenovité 
hodnoty obvod  vysokého nap tí jsou prakticky dány jmenovitým výkonem 
transformátoru s ohledem na t ídu krytu. 

6.3 Zkoušky oteplení 
elem této zkoušky je ov ení, zda je konstrukce krytu blokové transformovny 

vyhovující a zda nep ízniv  neovliv uje o ekávanou životnost sou ástí 
transformovny. Jejich p edpokládaná životnost nebude ovlivn na, pokud nebudou 

ekro eny dovolené meze stárnutí izolace vlivem tepelných ú ink . V závislosti na 
výsledcích zkoušky oteplení m že vyplynout povinnost snížení jmenovitých hodnot 
sou ástí. Zkouška musí zvlášt  prokázat, že oteplení transformátoru uvnit  krytu 
nep ekro í oteplení zm ené na stejném transformátoru vn  krytu o více než o 
hodnotu, která ur uje t ídu krytu, nap . 5 K, 10 K, 15 K, 20 K, 25 K nebo 30 K. Viz 
obrázky 1 a 2. 
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6.2.1 Zkušební podmínky 
Kryt musí být kompletní se všemi sou ástmi v poloze ur ené pro provoz. Dve e musí 

6.3.1 Zkušební podmínky 
Kryt musí být kompletní se všemi sou ástmi v poloze ur ené pro provoz. Dve e 
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být uzav eny a kabelové vstupy ut sn ny tak, aby odpovídaly provozním 
podmínkám. Výkon a ztráty transformátoru mají odpovídat jmenovitému nejvyššímu 
výkonu blokové transformovny podle 4.10. 
Zkoušky oteplení transformátoru a za ízení nízkého nap tí se provád jí sou asn . 
Zkouška se provádí v místnosti, jejíž rozm ry, izolace nebo klimatizace udržují 
teplotu okolního vzduchu na hodnot  pod 40 °C p i kolísání teploty nep ekra ující 1 
K za 1 h v pr hu zkoušky. 
POZNÁMKA - U podzemních blokových transformoven se mohou zkoušky 
provád t na úrovni zem . Zkušenosti prokázaly, že rozdíl oteplení není p i porovnání 
se zkouškami pod zemí podstatný. 

musí být uzav eny a kabelové vstupy ut sn ny tak, aby odpovídaly provozním 
podmínkám. Výkon a ztráty transformátoru mají odpovídat jmenovitému 
nejvyššímu výkonu blokové transformovny podle 4.10.1. Zkoušky oteplení 
transformátoru, propojovacích vedení vysokého a nízkého nap tí a za ízení nízkého 
nap tí se provád jí sou asn . Zkoušky oteplení rozvád e vysokého nap tí se 
nepožadují.  
POZNÁMKA 1 Je b žnou praxí, že se rozvád  vysokého nap tí provozuje p i 
mnohem menších proudech (zatíženích), než jsou jeho jmenovité hodnoty. 
Vzhledem k tomu nemá dodate ný nár st teploty zp sobený provozem uvnit  krytu 
transformovny žádný podstatný vliv na proudové zatížení rozvád e vysokého 
nap tí.  
Zkouška se provádí v místnosti, jejíž rozm ry, izolace nebo klimatizace udržují 
teplotu okolního vzduchu na hodnot  pod 40 °C p i kolísání teploty nep ekra ující 1 
K za 1 h v pr hu zkoušky. 
V prost edí se nesmí vyskytovat podstatné proud ní vzduchu, krom  proud ní 
vyvolaného teplem zkoušeného za ízení. Prakticky je tato podmínka spln na tehdy, 
když rychlost vzduchu nep ekra uje 0,5 m/s.  
POZNÁMKA 2 U podzemních blokových transformoven se mohou zkoušky 
provád t nad úrovní zem . Zkušenosti prokázaly, že rozdíl oteplení není p i 
porovnání se zkouškami pod zemí podstatný. 

6.2.2 Postup zkoušky 
6.2.2.1 P ipojení napájení 
Transformátor a sou ásti spínacího za ízení musí být p ipojeny a místa p ipojení 
vn jších kabel  nízkého nap tí musí být spojena nakrátko. Napájení se p ipojí na 
vstupní p ipojovací místa spínacího za ízení vysokého nap tí. 

6.3.2 Postup zkoušky 
6.3.2.1 P ipojení napájení 
a) Strana vysokého nap tí 
Transformátor, stejn  jako rozvád  vysokého nap tí se svými vývody (pojistkami 
se správnými jmenovitými hodnotami nebo vypína em) musí být p ipojen a místa 

ipojení vn jších kabel  nízkého nap tí musí být spojena nakrátko. Napájení se 
ipojí na vstupní p ipojovací svorky rozvád e vysokého nap tí.  

b) Strana nízkého nap tí 
Zkouška oteplení strany nízkého nap tí musí být provedena podle 8.2.1 z IEC 
61439-1 a podle dále uvedených konkrétních požadavk . 
Rozvád  nízkého nap tí musí být odpojen od transformátoru co nejblíže ke 
svorkám transformátoru. 
Ve vhodném míst  v blízkosti svorek transformátoru se zkratují propojovací vedení 
mezi transformátorem a rozvád em nízkého nap tí. Zkušební proud se k rozvád i 
nízkého nap tí p ipojí pomocí vývod .  

6.2.2.2 Zkušební proudy 
Obvod blokové transformovny se napájí proudem dostate ným pro vytvo ení 
celkových ztrát transformátoru p i jeho referen ní teplot  p i použití metod 
stanovených bu to v IEC 76-2 nebo IEC 726. 
POZNÁMKA - Tato zkouška vyžaduje, aby byl proud o n co vyšší než je jmenovitý 

6.3.2.2 P ipojení zkušebních proud  
a) Strana vysokého nap tí 
Obvod transformátoru se napájí proudem dostate ným pro vytvo ení celkových 
ztrát transformátoru p i jeho referen ní teplot  p i použití metod stanovených bu to 
v IEC 60076-2 nebo IEC 60076-11. 
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proud kompletního obvodu tak, aby byly kompenzovány ztráty transformátoru 
naprázdno. 

POZNÁMKA 1 Tato zkouška vyžaduje, aby byl proud o n co vyšší, než je 
jmenovitý proud kompletního obvodu tak, aby byly kompenzovány ztráty 
transformátoru naprázdno. 
POZNÁMKA 2 P i zkoušce se bude rezistance m nit v závislosti na teplot  
transformátoru. Proto by se zkušební napájecí proud m l p íslušným zp sobem 

nit tak, aby vyvolané ztráty byly konstantní a v pr hu zkoušky se rovnaly 
celkovým ztrátám transformátoru 
b) Strana nízkého nap tí 
 Obvod nízkého nap tí je napájen jmenovitým proudem nízkého nap tí zkoušeného 
transformátoru. Rozd lení tohoto napájecího proudu na výstupní odbo ky nízkého 
nap tí se volí tak, aby bylo dosaženo nejhoršího p ípadu s ohledem na vývin tepla. 

6.2.2 Postup zkoušky 
6.2.2.1 P ipojení napájení 
Transformátor a sou ásti spínacího za ízení musí být p ipojeny a místa p ipojení 
vn jších kabel  nízkého nap tí musí být spojena nakrátko. Napájení se p ipojí na 
vstupní p ipojovací místa spínacího za ízení vysokého nap tí. 
6.2.2.2 Zkušební proudy 
Obvod blokové transformovny se napájí proudem dostate ným pro vytvo ení 
celkových ztrát transformátoru p i jeho referen ní teplot  p i použití metod 
stanovených bu to v IEC 76-2 nebo IEC 726. 
POZNÁMKA - Tato zkouška vyžaduje, aby byl proud o n co vyšší, než je jmenovitý 
proud kompletního obvodu tak, aby byly kompenzovány ztráty transformátoru 
naprázdno. 

 

6.2.3 M ení 
6.2.3.1 M ení teploty okolního vzduchu 
Teplota okolního vzduchu je pr rná teplota vzduchu obklopujícího blokovou 
transformovnu (pro kryté transformovny je to teplota vzduchu na vn jší stran  
krytu). M í se b hem poslední tvrtiny doby trvání zkoušky alespo ty mi 
teplom ry, termoelektrickými lánky nebo jinými za ízeními pro m ení teploty 
rozmíst nými rovnom rn  kolem blokové transformovny p ibližn  v úrovni 
pr rné výšky proudovodných ástí a ve vzdálenosti p ibližn  1 m od blokové 
transformovny. Teplom ry musí být chrán ny p ed pr vanem a sáláním. 
Pro zabrán ní chyby p i m ení v d sledku rychlé zm ny teploty mohou být 
teplom ry nebo termoelektrické lánky umíst ny do menších nádob obsahujících 

ibližn  0,5 l oleje. B hem poslední tvrtiny doby trvání zkoušky nesmí být zm na 
teploty vyšší než 1 K za hodinu. Není-li to možné pro nep íznivé teplotní podmínky 
zkušební místnosti, lze teplotu zm it na stejné blokové transformovn  umíst né ve 
stejných podmínkách, avšak bez proudu, a tato teplota se bere jako teplota okolního 
vzduchu. Tato pomocná bloková transformovna nesmí být vystavena nadm rnému 
tepelnému sálání. Teplota okolního vzduchu b hem zkoušky musí být vyšší než +10 

6.3.3 M ení 
6.3.3.1 M ení teploty okolního vzduchu 
Teplota okolního vzduchu je pr rná teplota vzduchu obklopujícího blokovou 
transformovnu (pro kryté transformovny je to teplota vzduchu na vn jší stran  
krytu). M í se b hem poslední tvrtiny doby trvání zkoušky alespo ty mi 
teplom ry, termoelektrickými lánky nebo jinými za ízeními pro m ení teploty 
rozmíst nými rovnom rn  kolem blokové transformovny p ibližn  v úrovni 
pr rné výšky ástí vedoucích proud a ve vzdálenosti p ibližn  1 m od blokové 
transformovny. U podzemní transformovny se tato za ízení umístí ve st edu 
ventila ních otvor . Teplom ry nebo termoelektrické lánky musí být chrán ny 

ed pr vanem a sáláním. Pro zabrán ní chyby p i m ení v d sledku rychlé zm ny 
teploty mohou být teplom ry nebo termoelektrické lánky umíst ny do menších 
nádob obsahujících p ibližn  p l litru oleje. B hem poslední tvrtiny doby trvání 
zkoušky nesmí být zm na teploty vyšší než 1 K za hodinu. Není-li to možné pro 
nep íznivé teplotní podmínky zkušební místnosti, lze teplotu zm it na stejné 
blokové transformovn  umíst né ve stejných podmínkách, avšak bez proudu, a tato 
teplota se bere jako teplota okolního vzduchu. Tato pomocná bloková 
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°C a nižší než +40 °C. Pokud je teplota okolního vzduchu ve výše uvedeném 
rozsahu, neprovád jí se žádné korekce hodnot oteplení. 

transformovna nesmí být vystavena nadm rnému tepelnému sálání. Teplota 
okolního vzduchu b hem zkoušky musí být vyšší než +10 °C a nižší než +40 °C. 
Pokud je teplota okolního vzduchu ve výše uvedeném rozsahu, neprovád jí se 
žádné korekce hodnot oteplení. 

6.2.3.2 Transformátor 
Nejvyšší oteplení tekutého dielektrika a pr rné oteplení vinutí pro transformátory 
s tekutým dielektrikem se m í podle IEC 76-2. Pr rné oteplení vinutí pro suché 
transformátory se m í podle IEC 726. 

6.3.3.2 Transformátor 
Nejvyšší oteplení tekutého dielektrika a pr rné oteplení vinutí pro transformátory 
s tekutým dielektrikem se m í podle IEC 60076-2. Pr rné oteplení vinutí pro 
suché transformátory se m í podle IEC 60076-11. 

6.2.3.3 Spínací a ídicí za ízení nízkého nap tí  
Oteplení spínacího a ídicího za ízení nízkého nap tí se m í podle IEC 439-1. 
Musí se m it teplota vzduchu v míst , kde m že být instalováno elektronické 
za ízení. 

6.3.3.3 Spínací a ídicí za ízení nízkého nap tí 
Oteplení spínacího a ídicího za ízení nízkého nap tí se m í podle IEC 60439-1. 
Není nutné opakovat zkoušku oteplení u jiných konfigurací, odlišných od zkoušené 
konfigurace, krom  p ípadu, kdy jsou ztráty na stran  nízkého nap tí vyšší než u 
zkoušené konfigurace, nebo v p ípad , kdy je z ejmé, že samotný nový rozvád  
nízkého nap tí nem že pracovat v mezích p edepsané teploty. Musí se m it teplota 
a oteplení propojovacích vedení nízkého nap tí a jejich svorky. Musí se m it 
teplota vzduchu v míst , kde m že být instalováno elektronické za ízení. 

 6.3.3.4 Spínací a ídicí za ízení vysokého nap tí 
Musí se m it teplota a oteplení propojovacích vedení vn a jejich svorky. Musí se 

it teplota vzduchu v míst , kde m že být instalováno elektronické za ízení. 
6.2.4 Kritéria pro vyhodnocení zkoušky 
Bloková transformovna vyhoví zkoušce jestliže: 
a) oteplení transformátoru nep ekro í odpovídající oteplení m ená na stejném 
transformátoru bez krytu o více než o teplotní t ídu blokové transformovny; 
b) oteplení a teploty vnit ních propojení a jejich svorek a spínacího a ídicího 
za ízení nep ekro í hodnoty stanovené v IEC 694 a IEC 439-1. 

6.3.4 Kritéria pro vyhodnocení zkoušky 
Bloková transformovna vyhoví zkoušce jestliže: 
a) oteplení transformátoru nep ekro í odpovídající oteplení m ená na stejném 
transformátoru bez krytu o více než o teplotní t ídu blokové transformovny; 
b) oteplení a teploty svorek propojovacích vedení vysokého nap tí nep ekro í 
hodnoty stanovené v IEC 60694; 
c) oteplení a teploty propojovacích vedení nízkého nap tí a rozvád e nízkého 
nap tí nep ekro í hodnoty stanovené v IEC 60439-1; 
d) oteplení a teploty p ístupných ástí krytu transformovny, s nimiž se p i 
normálním provozu p edpokládá dotyk, nep ekro í hodnoty stanovené v IEC 60694 
(viz tabulka 3 z IEC 60694). 
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6.2 Indikátory dle SN EN 62271-200 

6.2.1 ístupnost typu A (pov ená obsluha) 
Na indikátory se použije erná kretonová látka (bavln ná tkanina p ibližn  150g/m2) (Obr. 

6-1[8]). Indikátory se musí upevnit svisle na všech p ístupných stranách kovov  krytého 
rozvád e tak, že jsou rovnom rn  šachovnicov  rozložené do výšky 2m a zahrnují 40-50% 
plochy. 

Vzdálenost od indikátor  k rozvád i musí být 300 mm ±15 mm. 

 
Obr. 6-1 Poloha indikátor  - p ístupnost A 

 

 
Obr. 6-2 Znázorn ní umíst ní indikátor  pro m ení IAC-A 
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6.2.2 ístupnost typu B (ve ejn  p ístupné) 
Na indikátory se použije erná bavln ná sí ovina s výpl ovou nití (p ibližn  40 g/cm2). 

Indikátory se musí upevnit svisle na všech p ístupných stranách kovov  krytého rozvád e do 
výšky 2 m nad podlahou. Pokud je skute ná výška vzorku menší než 1,9 m, musí se do výšky o 
100 mm v tší, než je výška zkušebního vzorku, umístit vodorovné indikátory. Viz Obr. 6-3 [8] 

Indikátory se musí rovnom rn  šachovnicov  rozložit tak, aby zahrnovali 40-50% plochy. 
Vzdálenost od indikátor  k rozvád i musí být 100 mm ±5 mm. 

 
Obr. 6-3 Poloha indikátor  - p ístupnost B 
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7 METODY ZKOUŠENÍ BLOKOVÝCH TRANSFORMOVEN 
Typovou zkoušku m že provád t pouze spole nost, která je k takové innosti akreditována. 

Zkouškám byla podrobena distribu ní kiosková trafostanice PET STANDARD 350d od výrobní 
spole nosti EEIKA Brno s.r.o.. Postupy a technické metody p i zkoušení jednotlivých kritérií 
budou v této kapitole popsány. Trafostanice byla zkoušena dle SN EN 62271-202/2007. Dále 
byly provedeny zkoušky ochrany proti dešti, zkoušky funkce, statické posouzení konstrukce, 
ov ení stupn  ochrany krytem a zkoušky odolnosti proti mechanickým náraz m dle p íslušných 
norem. 

7.1 Popis zkoušeného p edm tu 
Betonová kompaktní bloková transformovna vn/nn, obsluhovaná zevnit , nadzemního 

provedení. Obsahuje trojfázový olejový hermeticky uzav ený transformátor, rozvád  vn a 
rozvád  nn. Jednotlivé parametry jsou uvedeny v Tab. 7-1 až 7-5. 

Vnit ní prostor betonového monolitu je len n do dvou samostatných oddíl , které jsou 
odd leny betonovou st nou. V trací otvory jsou za len ny ve dve ích rozvád e nn a na bo ní 
st  transformátorového oddílu. 

Tab. 7-1Parametry zkoušené kioskové trafostanice 

BLOKOVÁ TRANSFORMOVNA VN/NN 
Typ PET STANDARD 350d 
Výrobce EEIKA Brno s.r.o. 
Výrobní íslo 01-0709 
Rok výroby 2009 
Jmenovité nap tí nn 400 V / 230 V 
Jmenovité nap tí vn 22 kV 
Jmenovitá izola ní hladina 125 kV / 50kV 
Jmenovitý kmito et 50 Hz 
Jmen. krátkodobý výdržný proud uzem ovacích obvod  5 kA 
Jmenovitá doba zkratu 1 s 
Jmenovitý dynamický výdržný proud 12,5 kA 
Jmenovitý nejvyšší výkon 630 kVA 
Stupe  ochrany krytem IP23D 
Jmenovitá t ída krytu 20 
T ída odolnosti proti vnit nímu obloukovému zkratu IAC-AB-20 kA / 1 s 
Vn jší rozm ry (v x š x h) 3500 x 2600 x 2600 mm 
Celková hmotnost 17500 kg 

V trací otvory 1,45 m2 
Uzem ovací obvod FeZn 30 x 4 mm 
Uzem ovací svorky SR02 
Pr chodky pro vodi e vn HSI 150-K s bajonetovým uzáv rem 

Pr chodky pro kabel nn HSI 90-K s bajonetovým uzáv rem 
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Tab. 7-2 Parametry transformátoru 

TRANSFORMÁTOR 
Výrobce BEZ Transformátory a.s. 
Typ kTOHn 278/22 
Výrobní íslo 339176 
Rok výroby 2008 
Jmenovité nap tí strany nižšího nap tí 400V / 231 V 
Jmenovitý proud strany nižšího nap tí 909,33 A 
Jmenovité nap tí strany vyššího nap tí 22000 V ±2x2,5% 
Jmenovitý proud strany vyššího nap tí 16,53 A 
Jmenovitý výkon 630 kVA 
Jmenovitý kmito et 50 Hz 
Jmenovité nap tí nakrátko 4,64% 
Jmenovité ztráty nakrátko 7491,36 W/20°C 
Jmenovité ztráty naprázdno 1287,69 W/20°C 
T ída izolace A 
Referen ní teplota 75 °C 
Chlazení ONAN 
Znak spojení Dyn1 
Celková hmotnost 1465 kg 

Vinutí vn/nn Cu / Al 
 

Tab. 7-3 Parametry distribu ního rozvád e vn 

DISTRIBU NÍ ROZVÁD  VN 
Výrobce SIEMENS AG 
Typ 8DJH RRT 

Výrobní íslo 
CV 782277/000010/001 (zkouška IAC-A) 
CV 782277/000010/004 (zkouška IAC-B) 

Rok výroby 2009 
Jmenovité nap tí 25 kV 
Po et fází 3 
Jmenovitá izola ní hladina 50 / 125 kV 
Jmenovitý kmito et 50 Hz 
Jmenovitý proud 630 A 
Jmenovitý krátkodobý proud 20 kA 
Jmenovitý dynamický proud 50 kA 
Odolnost proti obloukovému zkratu IAC A FLR 20 kA 1s 

Izola ní medium SF6 
Jmenovitý plnící p etlak pro izolaci 150 kPa / 20°C (absolutní) 

Pojistky vn Siba 31,5 A / 10/24 kV 
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Tab. 7-4 Parametry rozvád e nn 

ROZVÁD  NN 
Výrobce ESB Rozvád e, a.s. 
Typ panel RST 1099/4435 LS 
Výrobní íslo 169 
Rok výroby 2008 
Jmenovité nap tí 400 V / 231 V 
jmenovitá izola ní hladina 2,5 kV 
Jmenovitý kmito et 50 Hz 
Jmenovirtý proud hlavních p ípojnic 1000 A 
Jmenovitý proud vývod  8 x 400 A 
Rozvodná soustava TN-C 

Hlavní p ípojnice 3xCu 50x10 mm 
 

Tab. 7-5 Parametry spínacích a jistících prvk  

HLAVNÍ JISTI  
Výrobce OEZ s.r.o. 
Typ BL 1000SE305 
Výrobní íslo 3000 
Spouš  SE-BL-J1000-DTVE 
Jmenovité nap tí 690 V 

Jmenovitý proud 1000 A 

POJISTKOVÉ ODPÍNA E 
Výrobce M. SCHNEIDER 
Typ MV2V1 MULTIVERT DO 400 A 
Jmenovité nap tí 690 V 

Jmenovitý proud 400 A 

POJISTKY 
Výrobce OEZ s.r.o. 
Typ PN2 gG 
Jmenovité nap tí 500 V AC 
Jmenovitý proud 400 A 

Jmenovitý kmito et 50 Hz 
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PROVEDENÉ ZKOUŠKY (Tab. 7-6 až 7-8) 
Tab. 7-6 P ehled zkoušek provedených ve Zkratovn  v B chovicích 

Zkratovna, Zkušebnictví, a.s. 
Zkouška Zkušební p edpis 
Zkouška oteplení SN EN 62271-202/2007, l. 6.3 

Zkoušky uzem ovacích obvod  krátkodobým a 
dynamickým výdržným proudem 

SN EN 62271-202/2007, l. 6.4 

Zkoušky vnit ním obloukovým zkratem IAC-A 
SN EN 62271-202/2007, l. 6.8 
P íloha A, SN EN 62271-200/2004, 
l. 6.106, P íloha A 

Zkoušky vnit ním obloukovým zkratem IAC-B 
SN EN 62271-202/2007, l. 6.8, 
P íloha A 

 

Tab. 7-7 P ehled zkoušek provedených v Elektrotechnickém zkušebním ústavu, s.p. 

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. (Akreditovaná laborato  .1056) 
Zkouška Zkušební p edpis 
Zkoušky funkce SN EN 62271-202/2007, l. 6.5 
Ov ení stupn  ochrany krytem SN EN 62271-202/2007, l. 6.6 
Mechanické nárazy SN EN 62271-202/2007, l. 6.7.3 

Zkouška ochrany proti kropení (dešti) SN EN 60529:93+A1:01, l. 14.2.3 a l. 14.3 
 

Tab. 7-8 P ehled zkoušek provedených na VUT v Praze 

Klokner v ústav VUT v Praze 
Zkouška Zkušební p edpis 

Výpo ty a mechanické zkoušky SN EN 62271-202/2007, l. 6.7 
 

7.2 Zkouška oteplení 
Oteplovací zkoušky blokové transformovny vn/nn s trojfázovým olejovým transformátorem 

byly provád ny metodou nakrátko. Zkrat byl vytvo en na vývodních kabelech strany nízkého 
nap tí vn  krytu transformovny. Vinutí transformátoru bylo na stran  nn zkratováno Cu pasem. 
Rozvád  nn byl napájen jmenovitým proudem transformátoru. Zatížení vývod  bylo provedeno 
tak, aby odpovídalo sou initeli soudobosti 0,8. Uzav ení dve í a ut sn ní kabelových vstup  
odpovídalo provozním podmínkám. 

Teploty byly m eny termo lánky, v našem p ípad  typem K. Teplota vinutí transformátoru 
byla vypo tena z nam ené hodnoty odporu vinutí. Extrapolace teploty vinutí vn do okamžiku 

erušení proudu byla provedena SN EN 60076-2/1999, p íloha C, obr. C.3. ešení bylo 
numerické. 

Zkouška probíhala v uzav ené místnosti, teplota okolí byla m ena ty mi rtu ovými 
teplom ry umíst nými v nádobách s p ibližn  1 l oleje. 
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VÝSLEDKY ZKOUŠKY TRANSFORMÁTORU VN  KRYTU BLOKOVÉ 
TRANSFORMOVNY (TAB. 7-9 AŽ 7-11) 
Tab. 7-9 Výsledky oteplení transformátoru vn  krytu transformovny – celkové ztráty 9834 W 

transformátor - teploty oleje (celkové ztráty 9834 W) 

as P J A B a O 
[hh:mm] [W] [°C] [°C] [°C] [°C] [K] 

10:50 9840 59,6 57,2 39,5 10,3 49,3 
11:05 9840 59,9 57,5 39,6 10,4 49,5 
11:20 9840 60,2 57,7 39,8 10,5 49,7 
11:35 9840 60,3 57,9 40,0 10,6 49,7 
11:50 9840 60,5 58,2 40,5 10,7 49,8 
12:05 9840 60,7 58,4 41,2 10,9 49,8 
12:20 9840 60,9 58,6 41,0 11,1 49,8 
12:35 9840 61,0 58,5 40,8 11,2 49,8 
12:50 9840 61,0 58,5 40,8 11,3 49,7 
13:05 9840 61,1 58,6 40,8 11,3 49,8 
13:20 9840 61,1 59,1 41,7 11,5 49,6 
13:35 9840 61,2 59,1 42,2 11,7 49,5 

13:50 9840 61,5 59,4 42,4 12,0 49,5 
 

- íklad výpo tu oteplení v horní vrstv  oleje v ase 13:50 

= = 61,5 12 = 49,5 K 

Tab. 7-10 Výsledky oteplení transformátoru vn  krytu transformovny – zkušební proud 16,53 A 

transformátor - teploty oleje (zkušební proud 16,53 A) 

as I J A B a S 
[hh:mm] [A] [°C] [°C] [°C] [°C] [K] 

13:50 16,6 61,5 59,4 42,4 12,0 41,0 
14:05 16,6 61,4 58,6 42,0 12,2 40,9 
14:20 16,6 60,9 58,0 41,3 12,4 40,2 
14:35 16,6 60,3 57,5 40,8 12,4 39,6 

14:50 16,6 59,6 55,6 39,7 12,5 39,2 
 

- íklad výpo tu oteplení ve st ední vrstv  oleje v ase 14:50 

=
2

= 59,6
55,6 39,7

2
12,5 = 39,15 K 

- Výpo et poklesu teploty ve st ední vrstv  oleje b hem napájení jmenovitým proudem i 

= (13: 50) (14: 50) = 41,0 39,2 = 1,8 K 

 



  7 Metody zkoušení blokových transformoven 

 

55

Tab. 7-11 Tabulka výsledk  m ení odporu vinutí vn transformátoru vn  krytu blokové 
transformovny 

transformátor - m ení odporu vinutí vn po p erušení jmenovitého proudu 

as po p erušení jmenovitého proudu Rvn (fáze V-W) vn 
[mm:sek] [ ] [°C] 

Extrapolace 0:00 / 65,3 
1:00 11,20183 61,3 
1:30 11,10772 59,0 
2:00 11,03396 57,5 
2:30 10,97546 55,6 
3:00 10,93140 53,9 
3:30 10,90600 53,3 
4:00 10,87134 52,6 
4:30 10,83404 51,3 

5:00 10,79674 50,4 
 

VÝSLEDKY ZKOUŠKY – M ENÍ ODPORU VINUTÍ TRANSFORMÁTORU 
I TEPLOT  OKOLÍ 
Opor vinutí vn: 8,792197  

9,2 °C – teplota v horní vrstv  oleje 

9,2 °C – teplota nádoby u horního okraje vinutí 

8,7 °C – teplota nádoby u spodního okraje vinutí 

9,0 °C – teplota ve st ední vrstv  oleje 
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VÝSLEDKY ZKOUŠKY OTEPLENÍ BLOKOVÉ TRANSFORMOVNY (tab. 7-12 
až 7-15) 
Tab. 7-12 Výsledky oteplení transformátoru uvnit  krytu transformovny – celkové ztráty 9834 W 

transformátor - teploty oleje (celkové ztráty 9834 W) 

as P J A B a O 
[hh:mm] [W] [°C] [°C] [°C] [°C] [K] 

4:46 9840 77,5 73,1 51,2 9,6 67,9 
5:01 9840 77,5 73,2 51,3 9,6 67,9 
5:16 9840 77,5 73,2 51,2 9,6 67,9 
5:31 9840 77,5 73,1 51,3 9,5 68,0 
5:46 9840 77,4 72,8 51,3 9,5 67,9 
6:01 9840 77,2 72,7 50,9 9,5 67,7 
6:16 9840 77,1 72,6 50,7 9,5 67,6 
6:31 9840 76,9 72,5 50,7 9,4 67,5 
6:46 9840 76,9 72,5 50,9 9,4 67,5 
7:01 9840 76,9 72,6 50,8 9,4 67,5 
7:16 9840 76,9 72,6 50,8 9,4 67,5 
7:31 9840 76,9 72,5 50,9 9,4 67,5 

7:46 9840 76,9 72,5 50,7 9,4 67,5 
- íklad výpo tu oteplení v horní vrstv  oleje v ase 7:46 

= = 76,9 9,4 = 67,5 K 

 

Tab. 7-13 Výsledky oteplení transformátoru uvnit  krytu transformovny - zkušební proud 16,53 A 

transformátor - teploty oleje (zkušební proud 16,53 A) 

as I J A B a S 
[hh:mm] [A] [°C] [°C] [°C] [°C] [K] 

7:46 16,6 76,9 72,5 50,7 9,4 56,6 
8:01 16,6 76,8 72,4 50,9 9,5 56,6 
8:16 16,6 76,5 71,6 50,3 9,6 56,3 
8:31 16,6 75,9 71,1 49,7 9,6 55,6 

8:46 16,6 75,2 70,6 49,4 9,6 55,0 
 

- íklad výpo tu oteplení ve st ední vrstv  oleje v ase 8:46 

=
2

= 75,2
70,6 49,4

2
9,6 = 55 K 

- Výpo et poklesu teploty ve st ední vrstv  oleje b hem napájení jmenovitým proudem i 

= (7: 46) (8: 46) = 56,6 55,0 = 1,6 K 
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Tab. 7-14 Tabulka výsledk  m ení odporu vinutí vn transformátoru uvnit  krytu blokové 
transformovny 

transformátor - m ení odporu vinutí vn po p erušení jmenovitého proudu 

as po p erušení jmenovitého proudu Rvn (fáze V-W) vn 
[mm:sek] [ ] [°C] 

Extrapolace 0:00 / 80,4 
1:00 11,79973 76,6 
1:30 11,70640 74,2 
2:00 11,63539 72,2 
2:30 11,57910 70,7 
3:00 11,52354 69,4 
3:30 11,48694 68,3 
4:00 11,45037 67,3 
4:30 11,41450 66,3 

5:00 11,37105 65,1 
 

Tab. 7-15 Tabulka oteplení blokové transformovny 

sou ásti blokové transformovny 

as 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 a 
[hh:mm] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] 

4:46 73,5 70,6 61,1 91,8 97,0 92,3 72,7 77,2 71,2 58,5 65,0 55,1 67,8 56,5 61,1 59,7 9,6 

5:01 73,5 70,5 61,0 91,8 97,0 92,3 72,7 77,2 71,2 58,5 65,0 55,1 67,2 56,6 61,1 59,6 9,6 

5:16 73,4 70,6 61,1 91,6 97,0 92,3 72,6 77,1 71,2 58,4 64,9 55,0 67,4 56,5 61,0 59,6 9,6 

5:31 73,4 70,5 61,0 91,6 97,0 92,3 72,6 77,1 71,1 58,4 64,9 55,0 67,9 56,5 61,0 59,6 9,5 

5:46 73,3 70,5 60,8 91,5 97,0 92,1 72,5 77,0 71,0 58,3 64,8 55,0 68,0 56,5 60,9 59,5 9,6 

6:01 73,2 70,3 60,8 91,4 96,9 92,1 72,4 77,0 71,0 58,3 64,7 54,9 68,0 56,4 60,9 59,5 9,5 

6:16 73,1 70,2 60,7 91,1 96,7 91,9 72,3 76,8 70,9 58,2 64,6 54,8 68,3 56,3 60,7 59,3 9,5 

6:31 73,4 70,5 60,9 91,5 97,0 92,1 72,4 76,9 71,0 58,5 64,9 55,1 67,3 56,5 61,0 59,6 9,4 

6:46 73,5 70,6 60,9 91,6 97,0 92,3 72,5 77,0 71,1 58,6 65,1 55,2 67,4 56,7 61,2 59,8 9,4 

7:01 73,6 70,6 61,3 91,7 97,0 92,4 72,7 77,2 71,2 58,7 65,2 55,3 67,8 56,8 61,3 59,8 9,4 

7:16 73,6 70,6 61,0 91,7 97,0 92,5 72,7 77,2 71,2 58,7 65,2 55,2 68,0 56,7 61,3 59,8 9,4 

7:31 73,6 70,8 61,0 91,8 98,0 92,4 72,7 77,3 71,2 58,5 65,2 55,3 67,3 56,6 61,3 59,9 9,5 

7:46 73,5 70,8 61,2 91,9 98,0 92,3 72,8 77,4 71,1 58,5 65,3 55,4 67,8 56,6 61,3 60,0 9,4 

 

VÝSLEDNÉ OTEPLENÍ TRANSFORMÁTORU 
Tab. 7-16 Výsledné oteplení transformátoru 

Transformátor vn  krytu blokové transformovny 

oteplení v horní vrstv  oleje O [K] 49,6 

st ední oteplení vinutí vn 54,6 

Transformátor v blokové transformovn  

oteplení v horní vrstv  oleje O [K] 67,5 

st ední oteplení vinutí vn 72,4 
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ROZDÍL 
oteplení v horní vrstv  oleje 

[K] 
17,9 

st ední oteplení vinutí vn 17,8 
 

- Výpo et výsledného oteplení v horní vrstv  oleje transformátoru vn  krytu blokové 
transformovny 

=
(12: 50)+ (13: 05)+ (13: 20)+ (13: 35)+ (13: 50)

5

=
49,7 + 49,8 + 49,6 + 49,5 + 49,5

5
= 49,6 K 

- Výpo et st edního oteplení vinutí vn transformátoru vn  krytu blokové transformovny 

= + = 65,3 12,5 + 1,8 = 54,6 K 

- Výpo et výsledného oteplení v horní vrstv  oleje transformátoru uvnit  krytu blokové 
transformovny 

=
(6: 46)+ (7: 01)+ (7: 16)+ (7: 31)+ (7: 46)

5

=
67,5 + 67,5 + 67,5 + 67,5 + 67,5

5
= 67,5 K 

- Výpo et st edního oteplení vinutí vn transformátoru uvnit  krytu blokové transformovny 

= + = 65,3 12,5 + 1,8 = 72,4 K 

- Výpo et rozdílu oteplení v horní vrstv  oleje pro stanovení t ídy krytu 

= = 67,5 49,6 = 17,9 K 

- Výpo et rozdílu oteplení v horní vrstv  oleje pro stanovení t ídy krytu 

= = 72,4 54,6 = 17,8 K 

Na základ  výpo  rozdíl  oteplení blokové transformovny je stanovena t ída krytu. 

ÍDA 20 

 
Obr. 7-1 Grafické znázorn ní výsledné t ídy krytu 
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VÝSLEDNÉ OTEPLENÍ HLAVNÍCH SOU ÁSTÍ V BLOKOVÉ 
TRANSFORMOVN  
Tab. 7-17 Výsledné oteplení hlavních sou ástí transformátoru 

Sou ást blokové transformovny 
Výsledné oteplení 

P ípustné 
oteplení 

  [K] [K] 

Rozvád  nn 

Hlavní 
p ípojnice 

L1 4 64,1 

65 L2 5 61,4 

L3 6 51,8 

Vývody 
hlavního jisti e 

L1 7 82,5 

90 L2 8 88,6 

L3 9 82,9 

Vývody vn jších 
kabel  

L1 10 63,4 

70 L2 11 68,0 

L3 12 61,7 

Svorky pro 
vn jší kabely 

vývod .3 

L1 13 49,1 

70 L2 14 55,9 

L3 16 58,4 

Vývod pro 
vn jší kabely 

vývod .4 

L1 17 47,2 

70 L2 18 51,9 

L3 19 50,6 

Vzduch v horní ásti oddílu 15 46,0 - 

V trání oddílu transformátoru 28,0 40 

Klika dve í nn oddílu 23,0 30 

 

- Výpo ty výsledného oteplení pro jednotlivé sledované sou ásti blokové transformovny 

= = 73,5 9,4 = 64,1 K 

= = 70,8 9,4 = 61,4 K 

= = 61,2 9,4 = 51,8 K 

= = 91,9 9,4 = 82,5 K 

= = 98 9,4 = 88,6 K 

= = 92,3 9,4 = 82,9 K 

= = 72,8 9,4 = 63,4 K 

= = 77,4 9,4 = 68 K 

= = 71,1 9,4 = 61,7 K 

= = 58,5 9,4 = 49,1 K 



  7 Metody zkoušení blokových transformoven 

 

60

= = 65,3 9,4 = 55,9 K 

= = 55,4 9,4 = 46 K 

= = 67,8 9,4 = 58,4 K 

= = 56,6 9,4 = 47,2 K 

= = 61,3 9,4 = 51,9 K 

= = 60 9,4 = 50,6 K 

 

7.3 Zkoušky uzem ovacích obvod  krátkodobým a dynamickým 
výdržným proudem 

Zkoušky uzem ovacích obvod  krátkodobým a dynamickým výdržným proudem byly 
provedeny jako sdružené zkoušky v jednofázovém zkušebním obvodu s hodnotou nap tí zdroje 
naprázdno cca 3,5 kV. 

Zkoušený p edm t byl p ipojen ke zkušebnímu obvodu prost ednictvím ohebných Cu kabel . 
hem první zkoušky byly Cu kabely p ipojeny k uzem ovacím svorkám íslo 1 a 2 a b hem 

druhé zkoušky byly p ipojeny k p ipojovacím bod m 3 a 4 (Obr. 7-2). Uzem ovací svorky byly 
dopln ny dodate nou kovovou podložkou (pr r 45 mm, tlouš ka 3 mm). Místo zkratu bylo 
uzemn no. 

Zapojení zkušebního obvodu a m icích obvod  je uvedeno ve schématu (Obr. 7-3). 

 
Obr. 7-2 P ipojení zkoušeného p edm tu do zkušebního obvodu 
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Obr. 7-3 Zapojení zkušebního obvodu pro zkoušky uzem ovacích obvod  

Zna ení ve schématu pro zkoušky uzem ovacích obvod : 

- G – zkratový generátor 
- OV – ochranný vypína  
- L, R – reaktory a odporníky 
- Z – zapínání zkratu 
- ZR – zkoušený rozvád  
- I, U – m ení proudu a nap tí 

 

Tab. 7-18 Tabulka výsledk  zkoušek uzem ovacích obvod  krátkodobým a dynamickým výdržným 
proudem 

Zk. Uzem ovacích obvod  krátkodobým a dynamickým výdržným proudem 

Zkouška íslo 
Im I1 I2 Ie ti Ie

2.ti/Ith
2.tth 

[kA] [kA] [kA] [kA] [ms] [-] 
8 13,9 5,45 5,36 5,38 1010 1,17 

9 13,5 5,3 5,21 5,24 1010 1,11 

 

Po zkoušce íslo 8 byly uzem ovací svorky .1 a 2 bez závad. B hem zkoušky na nich 
nebyly patrné žádné jevy. P i zkoušce íslo 9 byly p ipojeny body .3 a 4, na kterých b hem 
zkoušky nebyly žádné viditelné jevy a po zkoušce z staly bez závad. 

Po zkouškách byl p ekontrolován celý uzem ovací vodi , který z stal bez deformací, a byla 
pln  zachována jeho spojitost. 
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7.4 Zkouška obloukovým zkratem p i vnit ní poruše pro t ídu 
odolnosti proti vnit nímu oblouku IAC-A a IAC-B 

Vnit ní obloukové zkraty uvnit  transformovny se mohou objevit v mnoha místech a mohou 
zp sobit r zné fyzikální jevy. Nap . energie oblouku vzniklého uvnit  stanice ve vzduchu o 
atmosférickém tlaku nebo v jiném izola ním plynu uvnit  krytu rozvad e vn zp sobí vnit ní 

etlak a místní p eh átí, které zvýší mechanické a tepelné namáhání krytu transformovny. Krom  
toho obloukem zasažený materiál m že produkovat horké zplodiny rozkladu, a  už plyny nebo 
páry, které mohou unikat v rámci transformovny a pozd ji mimo kryt.[6] 

ída odolnosti proti vnit nímu obloukovému zkratu IAC zahrnuje vnit ní p etlak p sobící na 
poklopy, dve e, podlahu (podlahy) atd. Bere také v úvahu tepelné ú inky oblouku nebo jeho pat 
na kryt a ú inky vyfukovaných horkých plyn  a žhavých ástech, avšak nebere v úvahu 
poškození vnit ních p epážek nebo zákryt , které nejsou v normálních pracovních podmínkách 

ístupné. [6] 

Dále popsaná zkouška v podmínkách ho ení oblouku zp sobeného vnit ním zkratem je 
ur ena pro ov ení ú innosti konstrukce pro ochranu osob v p ípad  vzniku vnit ního 
obloukového zkratu. Nezahrnuje všechny ú inky, které mohou p edstavovat nebezpe í, jako je 

ítomnost plyn  s možnými toxickými charakteristikami, které mohou vzniknout po zkratu. [6] 

Nebezpe í ší ení ohn  po ho ení oblouku zp sobeného vnit ním zkratem na ho lavé 
materiály nebo za ízení umíst ná v blízkosti kovov  krytého rozvad e není p edm tem této 
zkoušky. [6] 

Vnit ní obloukové zkraty uvnit  transformátor  nebo rozvád  nn se neberou v úvahu. 
V p íslušných normách výrobk  nejsou uvedeny žádné postupy pro zkoušky vnit ními 
obloukovými zkraty u t chto za ízení. 

Zkouška kompaktní blokové transformovny vn/nn vnit ním obloukovým zkratem byla 
provedena jako jedna zkouška pro p ístupnost typu A (t ída IAC-A) a jedna zkouška pro 

ístupnost typu B (t ída IAC-B) v trojfázovém zkušebním obvodu s hodnotou nap tí zdroje 
naprázdno asi 12 kV. 

Ob  zkoušky pro p ístupnost IAC-A a IAC-B byly provedeny na stejné transformovn  
umíst né na volném prostranství. Transformovna byla napájena kabely p ipojenými do 
prost edního kabelového oddílu distribu ního rozvád e vn. Trojfázový oblouk byl uskute n 
na svorkách pr chodek v plynem izolovaném oddíle, který je umíst ný za levým kabelovým 
oddílem (viz. Obr. 7-4). Plynem izolovaný oddíl je spole ný pro trojpólové odpína e. Oblouk byl 
iniciován pomocí jednoho tavného m ného drátku o pr ezu 0,5 mm2. 

Zapojení zkušebního obvodu s m ením je uvedeno na schématu (Obr. 7-5) 
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Obr. 7-4 Schéma rozvád e vn p i zkoušce vnit ním obloukovým zkratem 

Zna ení ve schématu: 

- S – odpína  
- F – pojistkový odpína  
- R1, R2, T – funk ní jednotky rozvád e vn 
- C1, C2, C3 – kabelové oddíly 
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Obr. 7-5 Zapojení zkušebního obvodu pro zkoušky vnit ním obloukovým zkratem 

Zkouška pro p ístupnost typu A (Obr. 7-6): 

- Indikátory pro zjiš ování tepelných ú ink  horkých plyn  byly umíst ny p ed 
obsluhovanou stranu distribu ního rozvád e vn ve vzdálenosti 300 mm ve shod  
s požadavky zkušebních p edpis . 

- inky vnit ního obloukového zkratu na zkoušený p edm t byly zaznamenávány pomocí 
jedné vysokorychlostní kamery a dvou standardních digitálních videokamer 

Zkouška pro p ístupnost typu B (Obr. 7-7): 

- Indikátory pro zjiš ování tepelných ú ink  horkých plyn  byly umíst ny kolem 
transformovny ve vzdálenosti 100 mm dle požadavk  zkušebních p edpis  

- inky vnit ního obloukového zkratu na zkoušený p edm t byly zaznamenávány pomocí 
jedné vysokorychlostní kamery a dvou standardních videokamer 
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Obr. 7-6 Umíst ní indikátor  a videokamer p i zkoušce vnit ním obloukovým zkratem - t ída 
IAC-A 
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Obr. 7-7 Umíst ní indikátor  a videokamer p i zkoušce vnit ním obloukovým zkratem - t ída 
IAC-B 

Tab. 7-19 Tabulka výsledk  zkoušky obloukovým zkratem p i vnit ní poruše pro t ídu odolnosti 
proti vnit nímu oblouku IAC-A 

Zkouška obloukovým zkratem p i vnit ní poruše pro t ídu odolnosti proti vnit nímu oblouku IAC-A 

Zkouška íslo 
Im I3c I1 I2 Ie Ie.ti/(In.tn) Ua ti W WT 

[kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [-] [kV] [ms] [MJ] [MJ] 

2 
44,9 21,5 20,6 20,5 20,5 1,05 

12,0 1020 
- 

- 40,0 21,6 20,9 20,9 20,8 1,06 - 
53,3 21,5 20,6 20,7 20,6 1,05 - 

3 

44,0 21,6 20,7 20,7 20,5 1,04 

12,2 1015 

5,67 

16,0 39,3 21,6 20,9 20,9 20,9 1,06 6,12 

51,5 21,6 20,8 20,6 20,7 1,05 4,17 

 

Zkouška íslo 2 byla provedena pro kalibraci zkušebního obvodu. 
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Vyhodnocovací kriteria (IAC-A) 
Kriterium . 1 = SPLN NO 

- Nedošlo k otev ení dve í a vík. Kryty z staly bez známek deformace a nedošlo ani 
k jejich posunutí sm rem k indikátor m. 

Kriterium . 2 = SPLN NO 

- Nedošlo ke vzniku úlomk  kryt . 

Kriterium . 3 = SPLN NO 

- sobením oblouku nevznikly díry na p ístupných stranách 

Kriterium . 4 = SPLN NO 

- Nedošlo ke vznícení indikátor . 

Kriterium . 5 = SPLN NO 

- Vizuální prohlídkou bylo zjišt no, že kryt z stal spojen se svým uzem ovacím bodem. 
 

Tab. 7-20 Tabulka výsledk  zkoušky obloukovým zkratem p i vnit ní poruše pro t ídu odolnosti 
proti vnit nímu oblouku IAC-B 

Zkouška obloukovým zkratem p i vnit ní poruše pro t ídu odolnosti proti vnit nímu oblouku IAC-B 

Zkouška íslo 
Im I3c I1 I2 Ie Ie.ti/(In.tn) Ua ti W WT 

[kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [-] [kV] [ms] [MJ] [MJ] 

4 

43,7 21,6 20,7 20,6 20,5 1,04 

12,3 1010 

5,30 

14,2 39,9 22,1 21,0 21,2 20,9 1,06 5,18 

51,9 21,6 20,8 20,6 20,6 1,04 3,68 

 

Vyhodnocovací kriteria (IAC-B) 
Kriterium . 1 = SPLN NO 

- Nedošlo k otev ení zajišt ných dve í a poklop . Transformovna nebyla deformována. 

Kriterium . 2 = SPLN NO 

- Nedošlo ke vzniku úlomk  kryt . 

Kriterium . 3 = SPLN NO 

- sobením oblouku nevznikly díry na p ístupných stranách 

Kriterium . 4 = SPLN NO 

- Nedošlo ke vznícení indikátor . 

Kriterium . 5 = SPLN NO 

- Vizuální prohlídkou bylo zjišt no, že kryt z stal spojen se svým uzem ovacím bodem. 
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7.5 Ostatní zkoušky 

7.5.1 Zkouška ochrany proti kropení (dešti) – IP X3 
Zkouška byla provedena podle normy SN EN 60529, l. 14.2.3. a l. 14.3. P i zkoušce byl 

objekt v pracovní poloze. Jako zkušební za ízení je využita ru ní sprcha a štít s protizávažím. 
Zkoušku provád l Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.. 

Parametry zkoušky: 

- Pr tok vody 10 l min  ± 5 % 
- Rozst ik  ±60° od svislice 
- Trvání zkoušky 15 min 

 
Obr. 7-8 Ukázka zkoušky ochrany proti dešti 

Vyhodnocení 
Po zkoušce nebylo zjišt no škodlivé vniknutí vody. Trafostanice tedy vyhovuje krytí IP X3 

7.5.2 Zkoušky funkce 
Zkoušky funkce byly provedeny podle SN EN 62271-202 l. 6.5. Zkoušku provád l 

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.. 

Funkce spínacího a ídícího za ízení 
- Byla provedena kontrola funkce hlavního vypína e a pojistkových odpojova  ve všech 

pracovních polohách. 
- Vyhovuje 
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Mechanická funkce dve í blokové transformovny 
- Byla ov ena mechanická funkce dve í z venkovní i vnit ní strany pro stavy otev eno-

zav eno. 
- Vyhovuje 

Upevn ní izola ních mezist n 
- Mezist ny jsou zd né. 
- Vyhovuje 

Kontrola teploty a hladiny tekutého dielektrika v transformátoru 
- Nápl  dielektrika se nedopl uje a transformátor nemá teplotní idlo. Proto se tato kontrola 

neprovád la. 
- Nevyhodnoceno 

Kontrola indikace nap tí 
- Vyhovuje 

Upevn ní uzem ovacích p ístroj  
- Uzem ovací pásky jsou bezpe  upevn ny šrouby na st nách transformovny. 
- Vyhovuje 

Zkoušky kabel  
- Zkoušky kabel  je možné provád t. 
- Vyhovuje 

Vým na pojistek, pokud p ichází v úvahu 
- Vým nu pojistek lze provád t (nožové pojistky v pojistkových lištách). 
- Vyhovuje 

Funkce p epína e odbo ek transformátoru 
- Neprovedeno. 
- Nevyhodnoceno 

išt ní m ížek v tracích otvor  
- išt ní m ížek je možné provád t. 
- Vyhovuje 

7.5.3 Ov ení stupn  ochrany krytem 
Bylo provedeno ov ení stupn  ochrany krytem kovov  krytého rozvád e dle SN EN 

60529 l.12, 13, 15. Byl ov en stupe  krytí IP 2XD. Ke zkoušce byla použita ocelová sonda o 
pr ru 1 mm, délky 100 mm.  

Sondy do rozvád e nevznikly. Vyhovuje. 
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7.5.4 Mechanické nárazy 
Zkoušky se musí provést na nejslabších ástech krytu blokové transformovny nap . na 

poklopech, dve ích a v tracích otvorech.[6] 

Zkouška se provád t podle IEC 62262. Energie dopadu musí být 20 J. Pro provedení 
úderníku pro vodorovné plochy m že být použita svisle umíst ná trubka. Pokud je rázová 
pevnost materiálu použitého pro ásti krytu zna  ovliv ována kolísáním teploty v mezích 
normálních pracovních podmínek (nap . syntetické materiály), musí se zkouška t chto ástí 
provést p i nejmenší provozní teplot . [6] 

V pr hu zkoušky musí být kryt namontován podle technické dokumentace výrobce. 
Nejv tší po et dopad  na každou svislou stranu nebo na horní kryt blokové transformovny je p t. 
Na jedno místo se aplikuje pouze jeden dopad.[6] 

Vzorek zkoušce vyhoví, pokud jsou spln na tato kritéria:[6] 

- stupe  ochrany krytem musí být zachován; 
- ovládací prost edky, rukojeti atd. nesmí být poškozeny; 
- poškození krytu nebo deformace nesm jí nep ízniv  ovlivnit budoucí použití za ízení ani 

snížit elektrickou pevnost jeho izolace (nebo povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti) 
vzhledem k p edepsaným hodnotám; 

- povrchová poškození nap . poškození nát ru a vytvo ení malých prohlubní je dovoleno. 
 

Na ocelové v trací m íži byla provedena zkouška dle SN EN 62262 voln  padajícím 
kladivem. Energie dopadu byla 20 J a po et dopad  5. 

Kladivo: 

- R = 50 mm 
- m = 4,3 kg 
- výška pádu = 465 mm 

i zkoušce se m ížka mírn  deformovala, ale nedošlo k narušení požadovaného stupn  krytí. 

Vyhovuje. 

7.5.5 Statické posouzení konstrukce 
Statické posouzení konstrukce provedlo ESKÉ VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

v programu FEAT.  

Použité normy: 

- SN 73 0035 – Zatížení stavebních konstrukcí 
- SN 73 1401 – Navrhování ocelových konstrukcí pozemních staveb 
- SN 73 1201 – Navrhování železobetonových konstrukcí pozemních staveb 
- SN 73 1001 – Základová p da pod plošnými základy 

Zat žovací stavy: 

- Vlastní tíha 
- Transformátor 
- Sníh 
- Vítr 
- Zemina 
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8 ZÁV R 
Firma EEIKA Brno s.r.o. dodává trafostanice distribu ní, odb ratelské i dodavatelské. 

Trafostanice PET® jsou variabilní a vždy záleží na požadavcích zákazníka, a proto je obtížné 
shrnout všechny možné typy konfigurací. Firma je dodavatelem distribu ních trafostanic pro 
provozovatele distribu ní soustavy E.ON eská republika, s.r.o.. Tyto trafostanice musí 
vyhovovat standard m provozovatele distribu ní soustavy. Ut ídil jsem je v kapitole 5. 

Stará norma pro zkoušení blokových transformoven SN EN 61330 m la ukon enou 
platnost v roce 2009 a byla nahrazena novou normou SN EN 62271-202. Nová norma up es uje 
kriteria pro vyhodnocení výsledk  zkoušek a p evážn  je rozši uje. Jsou v ní dopln ny nové 
lánky, nap íklad u zkoušek vnit ním obloukovým zkratem. Dále obsahuje podrobn  

vypracovaný návod pro volbu blokových transformoven pro provoz. Je zde uvedeno nové zn ní 
ílohy A „Metody zkoušení blokových transformoven vnit ním obloukovým zkratem“, dopln ní 
ílohy E „P íklady uzem ovacích obvod “ a p ílohy F „ Charakteristika materiálu krytu“. Do 

normy pro blokovou transformovnu se promítnulo up esn ní definic v oblasti zkoušek obloukem 
v norm  pro rozvád e vn. Zkoušky obloukem se oproti nové norm  za adily do povinných 
zkoušek. Umíst ní zkratu je jednozna  definováno do rozvád e vn. Rozvád e vn nemají 
v provedení od r zných výrobc  vždy stejnou konstrukci v oblasti zkratu, a proto by se m ly 
zkoušky provád t s každým rozvad em zvláš . 

Nová norma oproti staré norm  ne eší, zda jsou po zkratu všechny zemní spoje ú inné 
(kriterium 6). A také nová norma rozlišuje blokové trafostanice z hlediska p ístupnosti na IAC-A, 
IAC-B nebo IAC-AB.  

Zkouška oteplení zjiš uje vliv teploty okolí na oteplení elektrických za ízení uvnit  
transformovny. Ur uje hlavn  možné zatížení transformátoru ve stanici, které je dáno t ídou 
krytu. Výpo tem byla ov ena T ída krytu 20, to znamená, že p i teplot  okolí nap íklad 0°C je 
možné zat žovat transformátor na plný výkon. Zkoušky uzem ovacích obvod  krátkodobým 
výdržným proudem nezanechaly žádné známky poškození uzem ovacího vodi e. Výsledkem 
vyhodnocení obloukových zkoušek p i vnit ní poruše pro ob  t ídy odolnosti bylo spln ní všech 
kriterií uvedených v norm SN EN 62271-202. Indikátory nebyly poškozeny. Byla tedy 
stanovena t ída odolnosti IAC-AB/ 20kA/ 1s. 

Zkoušky funkce, krytí, odolnosti proti dešti, mechanickým náraz m a statické posouzení 
konstrukce byly vyhodnoceny a kiosková trafostanice PET® 350 STANDARD byla ozna ena 
jako vyhovující. 
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