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Předmluva

IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) je celosvětová normalizační organizace zahrnující všechny národní1.
elektrotechnické komitéty (národní komitéty IEC). Cílem IEC je podporovat mezinárodní spolupráci ve všech otázkách,
které se týkají normalizace v oblasti elektrotechniky a elektroniky. Za tím účelem, kromě jiných činností, IEC vydává
mezinárodní normy, technické specifikace, technické zprávy, veřejně dostupné specifikace (PAS) a pokyny (dále



„publikace IEC“). Jejich vypracování je svěřeno technickým komisím, každý národní komitét IEC, který se zajímá
o projednávaný předmět, se může těchto prací zúčastnit. Mezinárodní vládní i nevládní organizace, s nimiž IEC navázala
pracovní styk, se těchto prací rovněž zúčastňují. IEC úzce spolupracuje s Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO)
v souladu s podmínkami dohodnutými mezi těmito dvěma organizacemi.
Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu2.
v názoru na předmět, kterého se týkají, protože v každé technické komisi jsou zastoupeny všechny zainteresované
národní komitéty.
Publikace IEC mají formu doporučení pro mezinárodní používání a v tomto smyslu jsou přijímány národními komitéty IEC.3.
Přestože je věnováno velké úsilí tomu, aby byl obsah publikací IEC přesný, IEC nemůže nést odpovědnost za způsob,
jakým jsou používány, nebo za jakoukoliv chybnou interpretaci uživatelem.
Na podporu mezinárodního sjednocení národní komitéty IEC transparentně přejímají publikace IEC v maximální možné4.
míře do svých národních a regionálních publikací. Každý rozdíl mezi publikací IEC a odpovídající národní nebo regionální
publikací v nich musí být jasně vyznačen.
IEC se nezabývá ověřováním shody. Služby posuzování shody a v některých oblastech přístup ke značkám shody5.
poskytují nezávislé certifikační orgány. IEC nenese odpovědnost za žádné služby prováděné nezávislými certifikačními
orgány.
Všichni uživatelé se mají ujistit, že mají poslední vydání této publikace.6.
IEC ani její řídicí pracovníci, zaměstnanci, pomocné síly nebo zástupci, včetně samostatných expertů a členů technických7.
komisí a národních komisí IEC, neodpovídají za jakékoliv zranění osob, poškození majetku nebo poškození čehokoliv, ať
už přímé, nebo nepřímé, ani za náklady (včetně právních poplatků) a výdaje spojené s publikováním, používáním
a spoléháním se na tuto publikaci IEC nebo na jiné publikace IEC.
Je věnována pozornost normativním odkazům citovaným v této publikaci. Používání citovaných publikací je nezbytné ke8.
správnému používání této publikace.
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky této publikace IEC mohou být předmětem patentových práv. IEC nelze činit9.
odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Mezinárodní normu IEC 60076-12 vypracovala technická komise IEC/TC 14 Výkonové transformátory.

Tato norma zrušuje a nahrazuje IEC 60905:1987, jehož je technickou revizí.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:  

FDIS Zpráva o hlasování
14/584/FDIS 14/590/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše
uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60076 se společným názvem Výkonové transformátory je možno
nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace
uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto
datu bude publikace buď

znovu potvrzena;●

zrušena;●

nahrazena revidovaným vydáním, nebo●

změněna.●

Úvod

Tato část IEC 60076 poskytuje směrnici pro technické podmínky a zatěžování suchých výkonových
transformátorů z hlediska provozních teplot a tepelného stárnutí. Uvádí informace o následcích
zatěžování nad štítkové hodnoty a směrnici pro projektanty pro volbu vhodných jmenovitých veličin

http://webstore.iec.ch/


a podmínek zatěžování pro nové instalace.

IEC 60076-11 je základním materiálem pro kontraktační dohody; obsahuje požadavky a zkoušky
vztahující se k výpočtům oteplení pro suché výkonové transformátory v průběhu nepřetržitého
jmenovitého zatěžování. Zatímco IEC 60076-11 se týká průměrného oteplení vinutí, tato část
IEC 60076 se vztahuje především k teplotě hot-spot a další z uvedených hodnot jsou určeny pouze pro
orientaci.

Tato část IEC 60076 popisuje matematické modely pro posuzování následků různých zatížení,
s různými teplotami chladicího média a s přechodnými nebo cyklickými časovými změnami. Modely
umožňují výpočet provozních teplot v transformátoru, především teploty v nejteplejším místě vinutí
(hot-spot). Teplota hot-spot je použita pro vyhodnocení počtu spotřebovaných hodin života
transformátoru během konkrétního časového období.

Tato část IEC 60076 dále uvádí doporučení pro omezení přípustného zatížení podle výsledku výpočtu
teplot nebo měření. Tato doporučení se vztahují na různé délky trvání zatížení – nepřetržitého
zatížení, krátkodobého a dlouhodobého nouzového zatížení. Příloha A obsahuje základy teorie
stárnutí.

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60076 se vztahuje na suché transformátory odpovídající rozsahu IEC 60076-11.
Poskytuje prostředky pro odhad rychlosti stárnutí a spotřeby životnosti izolace transformátoru jako
funkce provozní teploty, času a zatížení transformátoru.

POZNÁMKA Ve zvláštních případech, jako jsou transformátory pro větrné turbíny, pecní
transformátory, transformátory svářecích agregátů a dalších, by se měl výrobce především zabývat
problematikou profilu zatížení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


