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Úvod

Vlastníci vodních elektráren investují ročně značné částky do rehabilitací technologického zařízení
elektráren (turbín, generátorů, transformátorů, přivaděčů, uzávěrů, atd.) a objektů s cílem zlepšovat
úroveň služeb poskytovaných svým zákazníkům a optimalizovat své výnosy. Nejsou-li k dispozici
příslušné směrnice podstupují vlastníci zbytečná rizika, zvyšují si výdaje a tím jsou dosažené výsledky
menší než optimální. Tato norma má být jistým nástrojem pro optimalizaci rozhodovacích procesů.

IEC TC 4 děkuje IEA za poskytnutí jejich dokumentu „Guidelines on Methodology for Hydroelectric
Francis Turbine Upgrading by Runner Replacement“ (Směrnice pro metodologii modernizace



Francisových turbín výměnou oběžného kola), který se stal dobrým výchozím materiálem pro
zpracování této normy. IEC TC 4 oceňuje tento přínos a kvituje, že dokument IEA poskytl dobrý základ,
na kterém byl zpracován tento IEC dokument.

1 Rozsah platnosti a předmět normy

Rozsah této mezinárodní normy zahrnuje turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny všech
velikostí a následujících typů:

Francisovy;●

Kaplanovy;●

propelery;●

Peltonovy (pouze turbíny);●

přímoproudé.●

Kdekoliv jsou v textu této normy zmíněny turbíny nebo jejich části, lze je dle potřeby interpretovat
i jako akumulační čerpadla nebo čerpadlové turbíny, případně jejich odpovídající díly.

Norma rovněž identifikuje bez podrobnějších diskuzí ostatní zařízení elektráren, která mohou ovlivnit
nebo jsou dotčena rehabilitací turbín, akumulačních čerpadel nebo čerpadlových turbín.

Cílem této normy je napomáhat při identifikaci, vyhodnocování a vlastního provádění rehabilitace
a zlepšení provozních parametrů vodních turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín. Tato
norma může být využívána vlastníky, konzultanty a dodavateli pro stanovení:

potřeby a ekonomiky rehabilitace a zlepšení provozních parametrů;●

rozsahu prací;●

specifikace;●

vyhodnocení výsledků.●

Norma je určena: 

jako pomoc v rozhodovacím procesu;●

jako široký zdroj informací při rehabilitaci;●

pro stanovení klíčových termínů v rehabilitačním procesu;●

pro určení klíčových bodů rozhodovacích procesů.●

Norma není určena jako detailní technický návod ani jako návod pro údržbu.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

 


