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STUDY COMMITTEES
Všechny podniky provozující velké elektrické sítě (PS) mají obdobné technické
problémy, potřebují řešit podobné úkoly. Proto se seskupují do mezinárodních
odborných sdružení, kde k řešení problémů využívají celosvětových zkušeností v
oboru.
Hlavní úkol:
• organizace vývojových a rozvojových
prací na společné bázi mezi
zainteresovanými podniky (pracovní
skupiny)
• publikace výsledků práce pracovních
skupin vydáváním technických brožur
– dostupné pro všechny členy CIGRE
• výměna znalostí a zkušeností mezi
členy CIGRE formou konferencí,
přednášek, článků v časopisu
ELECTRA.

STUDY COMMITTEES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A1 Točivé stroje
A2 Transformátory
A3 Přístroje pro vysoké napětí
B1 Izolované kabely
B2 Nadzemní vedení
B3 Stanice
B4 HVDC a výkonová elektronika
B5 Ochrany a automatizace
C1 Rozvoj systémů a ekonomika
C2 Provoz a řízení systémů
C3 Životní prostředí
C4 Technický výkon systémů
C5 Trhy s elektřinou
C6 Distribuční systémy a rozprostřená výroba
D1 Materiály a nové testovací technologie
D2 Informační systémy a telekomunikace

STUDY COMMITTEE A2 - Transformátory

Předseda
Sekretář

Claude Rajotte
Pierre Lorin

– Hydro Québec
– ABB (CH)

40 členů/ zemí – zástupci jednotlivých zemí při rozhodování o činnosti SC
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Advisory Groups

5 Advisory Groups:
(podpora vedení SC v rozhodování o náplni)

AG A2.1 Strategické plánování
AG A2.2 Zákazníci a vzdělávací akce
AG A2.3 Technologie transformátorů
AG A2.4 Užití transformátorů
AG A2.5 Transformátory pro Ultra High Voltage AC&DC

Working groups – Pracovní skupiny
•
•
•
•
•
•

Jsou to dobrovolné skupiny lidí z různých států, které řeší úkoly vybrané z návrhů v
příslušném SC
Úkol, který navrhne SC musí před vypsáním pracovní skupiny schválit ústředí v
Paříži. (ToR – plánovací list úkolu)
Do WG mohou vstupovat všichni, kdo jsou přesvědčeni, že mohou k dané
problematice přispět, mají s ní zkušenost nebo na ní někde pracovali / pracují.
Práce v pracovní skupině je bezúplatná
Pracovní skupina smí trvat nejdéle 3 roky
Základním předpokladem práce v CIGRE je aktivita (ochota převzít úkol)

Současně aktivní pracovní skupiny SCA2

WG A2.33

Požární bezpečnost transformátorů (Arne Peterson AUS)
řeší prostředky požární ochrany a prevence požáru transformátoru
vnitřní poruchou

WG A2.36

Manuál pro nákup transformátorů (T. Breckenridge UK)
řeší, jak posoudit dodavatele transformátoru z hlediska jeho
schopností a zkušeností, zahrnuje revizi některých dříve vydaných
brožur (Design Review, Specification)

WG A2.37

Průzkum spolehlivosti transformátorů (S. Tenbohlen DE)
dotazníková akce nad závadami a poruchami všech možných typů a
druhů transformátorů

WG A2.38

Tepelné modelování transformátorů (J. Lapworth UK)
řeší tepelný návrh transformátoru vč. ověření

Současně aktivní pracovní skupiny SCA2
JWG A2/C4.39

Přechodové děje vznikající mezi transf. a sítí (A. Rocha BR)
řeší přechodné děje, rezonance a ferorezonance mezi transformátory a
sítí

WG A2.40

Korozívní síra –předcházení a odhad rizika (J. Lukic, SRB)
řeší otázky vzniku, odstranění a rizik spojených s korozívní sírou v
transformátorech

JWG A2/D1.41

Izolace transformátorů HVDC vodivost oleje (Küchler DE)
řeší otázky izolace HVDC transformátorů

WG A2.42

Manuál pro dopravu transformátorů (A. Mjelve NO)
řeší síly vznikající při přepravě transformátorů, odolnost a konstrukční
úpravy transformátorů vyvolané jejich přepravou

WG A2.43

Spolehlivost průchodek (Mikulecky HR)
řeší statistiku poruch a předcházení poruchám u všech druhů
průchodek

Současně aktivní pracovní skupiny SCA2
WG A2- 44

Inteligentní monitoring transformátorů (Carlos Dupont BR)
Řeší základní principy a zásady budování monitorovacích systémů
transformátorů, které budou vybaveny inteligentními moduly pro
určení možné závady / poruchy

WG A2 – 45

Vyšetřování závad a Post mortem analýza (Kuen AUT)
cílem je stanovit zásady posuzování stavu zařízení po jeho vyřazení a
učinit závěry pro zařízení v provozu

JWG A2/D1 – 46

Praktické zkušenosti s markery stárnutí pevné izolace
transformátrů (R. Martens BE)
Řeší postupy vyšetřování stavu papírové izolace vinutí
transformátorů a jejich použitelnost v praxi

Technické brožury SC A2 - Transformátory
•
•

TB č. 096 1995
TB č. 156 2000

•
•
•

TB č. 157 2000
TB č. 170 2000 SC
TB č. 204 2002

•
•

TB č.. 209 2002
TB č. 211 2002

•
•

TB č. 227 2003
TB č. 240 2004

•
•

TB č. 248 2004
TB č. 254 2004

Tepelné aspekty transformátorů.
Příručka pro sestavení zákaznické
specifikace pro trafa 100 MVA /123 kV a více
Vliv částic v oleji na elektrickou pevnost
Statická elektrizace v transformátoru
Kontrola návrhu transformátoru 100
MVA/123 kV a více
Zkratová odolnost transformátoru.
Všeobecný přehled zkušenostních metod elektrických
zařízení
Řízení života výkonových transformátorů
Analýza HVDC transformátorů
pro tyristorové měniče
Ekonomika řízení transformátorů
Metoda dielektrické odezvy –
diagnostika výkonových transformátorů

Technické brožury SC A2 – Transformátory
•
•
•

TB č. 296 2006
TB č. 298 2006
TB č. 323 2007

•

TB č. 342 2008

•

TB č. 343 2008

•

TB č. 349 2008

•
•
•
•

TB č. 378 2009
TB č. 393 2009
TB č. 406 2010
TB č. 407 2010

•
•

TB č. 436 2010
TB č. 445 2011

Interpretace výsledků DGA
Příručka pro řízení doby života transformátorů
Stárnutí celulózy v transformátorech
izolovaných minerálním olejem
Odhad mechanického stavu vinutí
transformátoru - FRA
Doporučení pro monitoring
transformátorů
Rovnováha a migrace vlhkosti
v transformátoru
Korozívní síra v izolaci transformátorů
Tepelný výkon transformátoru
Transformátory – testování, stárnutí a spolehlivost
HVDC transformátory – příručka
pro kontrolu návrhu
Nové izolační kapaliny
Manuál údržby transformátorů

WG A2.34 Manuál pro údržbu transformátorů
Skupina pracovala od r. 2007 do 2010, měla 19 členů ze 17 zemí ve třech TF – Velek vedoucím jedné
z nich.
Jejím úkolem bylo připravit příručku pro profesionální provádění údržby transformátorů a jejich
komponent (přepínačů odboček, průchodek, chlazení…)

Příručka je dokončena, měla by vyjít
do konce roku 2010. Článek pro
Electru je připraven. Vyšlo 2/2011
TB č. 445
Pro provozovatele transformátorů
přinese srovnání dnešní úrovně údržby
se světovým standardem, inspiraci k
úpravám ŘPÚ, potenciál ekonomických
úspor při zachování spolehlivosti,

Budoucí akce SC A2
Každý lichý rok – kolokvium SC,
Každý sudý rok – SCA2 v rámci gen. zasedání CIGRE v Paříži
Kolokvium SC A2 /SC C4 v Zürichu
A2 - Transformátory / C4 - Systémy
Datum: 8. – 14.9. 2013
Call for papers: abstrakty do 2.4. 2013

Zürich - preferenční témata pro SC A2
PS1:

Vzájemné působení transformátorů a sítí
• rezonance a ferorezonance
• přesné modelování sítí
• integrace obnovitelných zdrojů

PS2:

Zkušenosti s PST
• užití PST v sítích
• specifikace, návrh , výroba PST
• provoz, spolehlivost, údržba PST

PS3:

Plánování sítí v kontextu stárnoucí flotily transformátorů
•
•
•
•
•

index zdraví jako nástroj odhadu stavu transformátoru
efektivnost – life cycle costs, kapitalizace ztrát,
zatěžování a přetěžování
on-line monitoring
předcházení velkým poruchám, požadavky na rezervy

SCA2 – Nové aktivity – návrh na další období
• Inteligentní monitorovací systémy
transformátorů
WGA2-44 – monitorovací systémy transformátorů - Velek

•

Životní cyklus, Oprava/Obnova/Výměna,
Rozhodnutí o předpokládané délce života

•

Analýzy Post-mortem
Vyšetřování příčin poruch a
havárií

Závěry – přínosy
• Přístup k výsledkům vývoje a poznatkům jiných
firem, univerzit, výrobců…TB, konference…
• Podílení se na ovlivňování dění v mezinárodní
komunitě – SC, WG
• Přístup k mezinárodním zkušenostem,
mezinárodní benchmarking – jak si stojíme?
• Osobní kontakty k odborníkům po celém světě.

Děkuji za pozornost

