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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.
Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím
kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu
s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).
Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.
Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO,
které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní
organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu
URL:
www.iso.org/iso/foreword.html.
Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 108 Vibrace, rázy a monitorování stavu,
subkomise SC 5 Monitorování stavu a diagnostika strojních systémů.

Úvod
Tento dokument poskytuje návody pro monitorování stavu a diagnostiku výkonových transformátorů
s použitím parametrů (jako je stav oleje, znečištění oleje, stav dielektrika, teplota, výkon, napětí
a proud), které v typickém případě souvisí s kritérii výkonnosti, stavu a kvality. Hodnocení funkce
a stavu výkonového transformátoru může být založeno na výkonnosti, stavu nebo kvalitě výstupu.
Tento dokument je zaměřen na správce zařízení, na ty, kteří specifikují zařízení, na vlastníky,
provozovatele a na techniky pro spolehlivost a údržbu. Poskytuje podrobný návod pro proces výběru.
Parametry a metody jsou zaměřeny na nejlepší praktiky při údržbě podle stavu, detekci podmínek
závady, směrování rozhodnutí pro údržbu a na odhad stavu zařízení.
Principiálně je zaměřena na osoby, které nejsou experty v transformátorech, ale které mají malý
počet transformátorů; například dodávají výkon výrobním místům, kde mnoho dalších položek
zařízení závisí na výkonu, který je trvale dodáván transformátory. Horní mez velikosti takových
transformátorů je pravděpodobně okolo 50 MVA. I když stejné principy budou také platit pro
vlastníky a operátory velkého počtu transformátorů, například rozvodné společnosti, které mohou
překročit 50 MVA, předpokládá se, že tito již budou mít své vlastní interní pokyny a postupy pro
monitorování svých transformátorů, a proto nejsou primárním cílem tohoto dokumentu.
Tento dokument navazuje na ISO 17359, který popisuje obecný proces implementace programu
údržby podle stavu.

1 Předmět normy
Tento dokument poskytuje pokyny pro metody monitorování, které mají být uváženy při sestavování
programu monitorování stavu výkonových transformátorů, a obsahuje odkazy na souvisící normy
požadované v tomto procesu. Tento dokument je určený na pomoc při implementaci uceleného
programu pro monitorování stavu a údržby založené na stavu, jak je popsáno v ISO 17359.
Tento dokument je použitelný pro jednofázové výkonové transformátory ? 1 kVA a pro třífázové
výkonové transformátory ? 5 kVA.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

