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Úvod
Tato část IEC 60076 normalizuje transformátory ponořené do kapaliny, které používají vysokoteplotní
izolaci. Jako systém může pevná izolace obsahovat široký rozsah materiálů s rozdílnými stupni
teplotní kvalifikace. Izolační a chladicí kapaliny jsou také značně rozdílné, od minerálních olejů
k mnoha kapalinám, které rovněž budou mít velký rozsah teplotní způsobilosti.
Tato mezinárodní norma není samostatným dokumentem, ale vychází z informací a návodů
obsažených v jiných částech souboru IEC 60076. Tento dokument vychází ze dvou hledisek. Tím
prvním je skutečnost, že transformátory ponořené do kapaliny jsou dobře známy a jsou dobře
definovány v jiných částech tohoto souboru; z tohoto důvodu podrobnosti o těchto transformátorech
se v této mezinárodní normě neopakují s výjimkou míst, kde příslušné reference mají význam nebo
kde opakování se považuje za vhodné za účelem zdůraznění nebo porovnání.
Druhým hlediskem je, že s materiály používanými v normálních transformátorech ponořených do
kapaliny, jako je kraftový papír, lepenka, dřevo, minerální olej, barvy a laky, které jsou provozovány
v teplotních mezích stanovených v IEC 60076-2, jsou dobré zkušenosti a jsou proto považovány za
běžné nebo konvenční. Všechny ostatní izolační materiály, pevné nebo kapalné, které mají teplotní
kapacitu vyšší, než materiály používané v těchto známých izolačních systémech, se považují za
vysokoteplotní materiály. Následkem toho se v této normě standardní nebo normální izolační systém
definuje jako „konvenční“ izolační systém za účelem porovnání; odpovídající normální teplotní meze
jsou zde uváděny jako referenční pro vysvětlení rozdílů mezi dalšími vysokoteplotními systémy.
Tato mezinárodní norma je stejným způsobem zaměřena na zatěžování, přetěžování, zkoušky a na
příslušenství. Pro porovnání jsou uvedeny pouze vybrané informace týkající se „konvenčních“
transformátorů. Všechny ostatní reference jsou směrovány na příslušné dokumenty IEC.
1 Rozsah platnosti
Tato část IEC 60076 se vztahuje na výkonové transformátory ponořené do kapaliny, které využívají
buď vysokoteplotní izolaci, nebo kombinaci vysokoteplotní a konvenční izolace a pracují při teplotách
nad konvenční limity.

Vztahuje se na:
– výkonové transformátory podle IEC 60076-1;
– transformátory pro měniče podle souboru norem IEC 61378;
– transformátory pro použití s větrnými turbínami v souladu s IEC 60076-16;
– transformátory pro obloukové pece;
– tlumivky podle IEC 60076-6.
Tuto část IEC 60076 lze použít jako referenci při použití vysokoteplotních izolačních materiálů v jiných
typech transformátorů a tlumivek.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

