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Úvod

Analýza rozpuštěných a volných plynů (DGA) je jedním z nejpoužívanějších diagnostických nástrojů
pro zjišťování a vyhodnocování vad v elektrických zařízeních plněných izolační kapalinou.
Interpretace výsledků DGA je však často složitá a měla by být vždy provedena pečlivě, což vyžaduje
i zkušený personál údržby izolace.

Tato mezinárodní norma poskytuje informace, které usnadňují tento výklad. První vydání z roku
1978 sloužilo průmyslu dobře, ale mělo svá omezení, jakým bylo nerozpoznání příčin problému
v některých případech, absence koncentračních úrovní, a i fakt, že bylo založeno především na
zkušenostech získaných z výkonových transformátorů. Druhé vydání se pokusilo odstranit některé
z těchto nedostatků. Interpretační schémata byla založena na pozorováních provedených po
prohlídkách velkého počtu vadných zařízení plněných olejem v provozu a koncentračních úrovních,
vyvozených z analýz získaných po celém světě.

1 Rozsah platnosti

Tato mezinárodní norma popisuje, jak se mohou interpretovat koncentrace rozpuštěných nebo
volných plynů pro diagnostikování stavu olejem plněných elektrických zařízení v provozu
a navrhnout budoucí akce.

Tato norma je použitelná pro elektrická zařízení plněná minerálním izolačním olejem a izolovaná
celulózovým papírem nebo pevnou izolací na bázi lepenky. Informace o specifických typech zařízení,
jako jsou transformátory (výkonové, přístrojové, průmyslové, trakční, distribuční), reaktory,
průchodky, rozváděče a olejové kabely, jsou uvedeny pouze jako indikace v aplikačních poznámkách
(viz příloha A).

Tato norma může být použita, ale pouze se zvýšenou opatrností, na jiné izolační systémy typu
kapalina-pevná látka.



Získané údaje by měly být v každém případě vnímány pouze jako vodítko a případné následné kroky
by měly být prováděny pouze s řádným technickým úsudkem.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


