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Blokové transformovny
Lahmeyer-Compactstation®
Blokové transformovny Lahmeyer-Compactstation® se vyrábûjí
od roku 1963 a za tu dobu jich ve svûtû pracuje pfies 60 tisíc.
Pfied nûkolika lety se jejich v˘roba pfiesunula z Mechernichu
v Severním Por˘ní – Vestfálsku do Neumarku v Sasku nedaleko
ãesko-nûmecké státní hranice. Hlavním v˘robním programem
závodu SGB Neumark, kter˘ byl postaven v roce 1993, je v˘roba olejov˘ch distribuãních transformátorÛ. A právû roz‰ífiení v˘robního programu o blokové transformovny umoÏÀuje
vyhovût nárokÛm i tûch zákazníkÛ, ktefií poÏadují kompletní
zafiízení napájené ze soustavy vysokého napûtí a slouÏící pro

Obchodní mûfiení u odbûratelsk˘ch transformoven mÛÏe b˘t
na stranû vysokého nebo na stranû nízkého napûtí. Z hlediska
uÏití a z hlediska jmenovitého v˘konu se vyrábí nûkolik typÛ
transformoven. Nejmen‰ím typem je LCS-E.6 pro transformátor do v˘konu 630 kVA a mûfiení na nízkém napûtí. Typ NDV
400.6, pfiípadnû NDV 401.6, je vhodn˘ pro transformátor
do v˘konu 800 kVA, umoÏÀuje umístûní pole mûfiení do rozvádûãe VN a umístûní rozvádûãe pro centrální kompenzaci
jalového proudu. K nejvût‰ím typÛ patfií NDV 1600 pro jeden
olejov˘ transformátor o v˘konu 1600 kVA nebo dva olejové

dodávku elektrické energie pfii nízkém napûtí. Hlavní v˘hodou
blokov˘ch transformoven je, Ïe zafiízení je zkompletováno
a vyzkou‰eno ve v˘robním závodû a po pfiepravû, usazení na
stavbû a pfiipojení je pfiipraveno k provozu.

transformátory 630 kVA a nebo such˘ transformátor o v˘konu
800 kVA a typ NDV 2500 pro olejov˘ transformátor o v˘konu
2500 kVA.
Kryt a nosná konstrukce transformoven jsou z oh˘baného
ocelového plechu, takÏe na rozdíl od betonov˘ch transformoven mají nízkou hmotnost.

ProtoÏe blokové transformovny jsou umísÈovány na vefiejnû
pfiístupn˘ch místech, jsou na nû kladeny zvlá‰tní poÏadavky
t˘kající se ochrany osob. Toho lze dosáhnout pouÏitím typovû
zkou‰en˘ch souãástí a vhodnou konstrukcí krytu. Tyto transformovny vyÏadují malou stavební plochu, jsou ãásteãnû zapu‰tûné do terénu a jsou obsluhovatelné zvenku.

V následujících odstavcích je podrobnûji popsán rozmûrovû
nejmen‰í typ blokové transformovny LCS-E.6.

Z hlediska uÏití blokov˘ch transformoven je moÏné je rozdûlit na distribuãní a odbûratelské nebo jejich kombinaci.

Kryt této transformovny je z oh˘baného ocelového plechu.
Dvojí zahnutí postranních dílÛ vytváfií lyÏiny, na nichÏ je trans-
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formovna postavena. Mezi boãními díly je upevnûna olejová
záchytná jímka, která nemá Ïádn˘ kontakt se zeminou a je
v ní umístûn transformátor. Dva nosníky z oh˘bané ocelového plechu spojené se základem slouÏí pro uchycení v˘zbroje
vysokého a nízkého napûtí. Stfiecha je rovnûÏ z oh˘baného
ocelového plechu a po uvolnûní ‰roubu v oddílu nízkého
napûtí ji lze odejmout. V podéln˘ch boãních stûnách jsou
odnímatelná uzamykatelná zasouvací víka do oddílu transformátoru. Pfiístup do oddílu vysokého napûtí a oddílu nízkého
napûtí je obsluze umoÏnûn dvefimi na uÏ‰ích stranách.
Díly pod úrovní okolního terénu jsou z ocelového plechu
tlou‰Èky 3 mm, proti korozi jsou chránûny Ïárov˘m pozinkováním (>225g/m2) a stoprocentnû bezpórov˘m prá‰kov˘m
lakováním se dvûma vrstvami – základní zinkovou a krycí.
Ocelová záchytná jímka je z ocelového nerezového plechu
tlou‰Èky 3 mm. Nadzemní díly jsou z ocelového plechu tlou‰Èky
2 mm, Ïárovû pozinkovaného (>225g/m2). Prá‰kové lakování
je fiízeno poãítaãem, tlou‰Èka vrstvy je nejménû 70 mm.
Prá‰kov˘ lak je netoxick˘ a neobsahuje tûÏké kovy. Pozinkování
a prá‰kové lakování zaji‰Èují nejvy‰‰í ochranu proti korozi,
která je prokázána ãtyfiicetilet˘mi zku‰enostmi. Standardní
barevn˘ odstín krycího laku je olivovû zelen˘ (RAL 6003),
a v pfiípadû potfieby mÛÏe b˘t zákazníkem provedeno pfielakování bez nutnosti pfiebru‰ování povrchu, pfiiãemÏ zÛstane
zachována pÛvodní protikorozní ochrana. ·roubové spoje
jsou z nerezové oceli. Temperování proti sráÏení vlhkosti je
zaji‰tûno ztrátami transformátoru, u skfiíní mûfiení topn˘m
odporem. Pfii pouÏití spodních dílÛ z nerezového plechu lze
transformovny nasadit i v oblastech v˘skytu bludn˘ch proudÛ,
napfi. u elektrifikované Ïeleznice.
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vou odboãkou. Transformovna mÛÏe b˘t tedy konstruována
jako koncová s jednou kabelovou odboãkou nebo smyãková
se dvûma kabelov˘mi odboãkami.
V oddílu pro transformátor je umístûn olejov˘ hermetizovan˘ transformátor do v˘konu 630 kVA pro napûtí do 22 kV.
Transformátor je zasazen do záchytné jímky a je zaji‰tûn proti pohybu. Spojení transformátoru a rozvádûãe VN je provedeno kabelov˘mi mÛstky. Pfiípadnou v˘mûnu transformátoru
je moÏné provést vyzvednutím transformátoru po sejmutí
stfiechy. Na transformátoru na stranû vy‰‰ího napûtí mohou
b˘t porcelánové prÛchodky nebo na pfiání zákazníka ãi z prostorov˘ch dÛvodÛ kabelové prÛchodky.
V oddílu nízkého napûtí je umístûno spínací a fiídicí zafiízení
nízkého napûtí. V úvahu pfiicházejí dvû základní varianty.
V odbûratelské transformovnû mÛÏe b˘t rozvádûã NN osazen
hlavním tfiífázov˘m jistiãem, tfiemi úfiednû cejchovan˘mi
mûfiicími pfiístrojov˘mi transformátory proudu, ãtyfimi pojistkov˘mi li‰tami a univerzální skfiíní mûfiení. V distribuãní
transformovnû mÛÏe b˘t rozvádûã NN b˘t osazen hlavním
tfiífázov˘m jistiãem a osmi pojistkov˘mi li‰tami. V obou pfiípadech lze rozvádûã doplnit tfiemi pfiístrojov˘mi transformátory
proudu se tfiemi ampérmetry v pfiístrojovém panelu nad rozvádûãem NN, jednofázovou zásuvkou a osvûtlením s odpovídajícím ji‰tûním. Nulová a ochranná pfiípojnice jsou v dolní
ãásti oddílu nízkého napûtí a pfiipojí se na uzemnûní pfiedepsané projektem, obvykle na páskov˘ zemniã. DrÏáky kabelÛ jsou umístûny pod odnímateln˘m podlahov˘m krytem.
Transformovna mÛÏe b˘t na pfiání zákazníka vybavena i zcela
atypicky, napfiíklad bez rozvádûãe VN.

Dvefie do oddílu vysokého napûtí a do oddílu nízkého napûtí jsou uchyceny na tfiech závûsech. Pákové uzávûry dvefií
lze osadit dózick˘mi vloÏkami, které jsou chránûné krytkami
proti zatékání de‰Èové vody. Dvefie se dají zajistit v úhlu otevfiení 90° nebo v maximálním úhlu otevfiení 135°, mohou b˘t
volitelnû levé nebo pravé s moÏností pfiizpÛsobení pfiímo
na místû. Zasouvací víka v boãních stûnách se rovnûÏ dají
uzavfiít pákov˘mi uzávûry s moÏností uzamãení. Dózické vloÏky zámkÛ si podle potfieby dodá zákazník.
V‰echny Ïivé ãásti jsou chránûny proti dotyku. NeÏivé ãásti
jsou elektricky pospojovány a jsou pfiipojeny na uzemÀovací
svorku v oddílu nízkého napûtí. Do oddílu vysokého napûtí
a oddílu nízkého napûtí mÛÏe b˘t zabudováno osvûtlení ovládané dvefiním kontaktem.
Transformovna je ve v˘robním závodû kompletnû vyzbrojena
a vyzkou‰ena. Pfiepravní jednotkou je celá transformovna bez
nutnosti demontáÏe nûkteré její ãásti.

… co se tam vejde
V oddílu vysokého napûtí je umístûno spínací a fiídicí zafiízení vysokého napûtí. PouÏívají se rozvádûãe VN ve sníÏeném
provedení obvykle izolované plynem SF6 rÛzn˘ch v˘robcÛ,
napfiíklad Alstom, Driescher, Moeller, Siemens a jiné. V zásadû je moÏné pouÏít rozvádûã VN o tfiech polích, to znamená
se dvûma kabelov˘mi odboãkami a jednou transformátoro-
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30 mT pro magnetickou indukci v prostoru u dvefií oddílu
nízkého napûtí (mezní dovolená hodnota je 100 mT) a 40 V/m
pro intenzitu elektrického pole (mezní dovolená hodnota
je 5 kV/m).
V montáÏním závodû se pak provádûjí kusové zkou‰ky
kaÏdé kompletní blokové transformovny. Ty zahrnují kontrolu
správného zapojení, zkou‰ky funkce a zkou‰ky v˘drÏn˘m
napûtím fiídicích a pomocn˘ch obvodÛ.

Zastavûná plocha transformovny je 2,65 m2 (bez stfiechy
a pfii zavfien˘ch dvefiích), pÛdorysné rozmûry jsou 1180 x 2540 mm.
Transformovna je zapu‰tûna do hloubky zhruba 650 mm pod
úroveÀ okolního terénu, nad terén pak vyãnívá do v˘‰ky
1436 mm. Hmotnost prázdného krytu je asi 400 kg a záchytné
jímky 320 kg. Celková hmotnost pfii osazení transformátorem
o v˘konu 630 kVA a pfiíslu‰né v˘zbroje je 3000 kg. Vzhledem
k rozmûru lyÏin ãiní zatíÏení na podloÏí 31 kPa a pro osazení
postaãí vyhlouben˘ v˘kop se zpevnûn˘m, vodorovnû zarovnan˘m pískov˘m loÏem.

… co stojí

… co vydrÏí

Cena transformovny se li‰í podle v˘zbroje. Pro pfiedstavu
uveìme jeden pfiíklad:

Pfiíslu‰n˘mi typov˘mi a kusov˘mi zkou‰kami musí projít
v‰echny elektrické souãásti stanice. Celá fiada tûchto zkou‰ek
je pfiedepsána pro rozvádûã VN, transformátor a ostatní zafiízení. Dal‰í zkou‰ky jsou pak pfiedepsány pro kompletní blokovou transformovnu.
Na kompletní transformovnû se provádí celá fiada bûÏn˘ch
typov˘ch zkou‰ek. V první fiadû jsou to zkou‰ky elektrické
pevnosti izolace vnitfiního propojení, to je vedení z rozvádûãe
VN do transformátoru a z transformátoru do rozvádûãe NN
a elektrická pevnost fiídicích a pomocn˘ch obvodÛ. Dal‰í
dÛleÏitou zkou‰kou je zkou‰ka oteplení, pfii níÏ je stanovena
tfiída krytu, to je rozdíl oteplení mezi transformátorem v krytu
a stejn˘m transformátorem bez krytu pfii normálních pracovních podmínkách. V pfiípadû v˘‰e uvedené transformovny byl
zkou‰kou zji‰tûn teplotní rozdíl 15,9 K, coÏ odpovídá tfiídû
krytu 20 K.
Dal‰í dÛleÏitou zkou‰kou je ovûfiení stupnû ochrany krytem. Krytí oddílu vysokého a oddílu nízkého napûtí je IP 54D,
krytí oddílu transformátoru je vzhledem k poÏadavku na vûtrání a odvod tepeln˘ch ztrát IP 43D. Normou je pfiedepsáno
krytí nejménû IP 23D. Mechanické zkou‰ky pak prokázaly
mechanickou odolnost stanice, napfiíklad pfii zatíÏení stfiechy
snûhem a odolnost proti vnûj‰ímu mechanickému nárazu,
po kterém nesmí dojít k poru‰ení krytí.
Mezi zvlá‰tní typové zkou‰ky patfií zkou‰ka obloukov˘m
zkratem pfii vnitfiní poru‰e. Zkou‰kou se zji‰Èuje chování
transformovny pfii trojpólovém zkratu v prostoru pfiipojení kabelÛ VN. Nesmí pfiitom dojít k ohroÏení osob, horké zplodiny
rozkladu obloukem jsou odvedeny z oddílu vysokého napûtí
do oddílu transformátoru. Mezi dal‰í zvlá‰tní zkou‰ky patfií
i zkou‰ky elektromagnetické kompatibility, kdy se mûfií magnetická indukce a intenzita elektrického pole kolem transformovny. Namûfiené hodnoty vnû transformovny nepfievy‰ovaly
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Bloková transformovna typ LCS-E.6
(barva skfiínû RAL 6003, skfiíÀové uzávûry s jednoduch˘m
zámkem, ‰títky, v˘straÏné ‰títky v ãeském jazyce)
Oddíl vysokého napûtí:
rozvádûã VN Siemens 8DJ20 24 kV, s plynem SF6, (1 kabelová
odboãka, 1 transformátorová odboãka), v˘‰ka 1050 mm,
Um 25 kV, systém pfiívodnic 200 A, Idyn. 50 kA, Ikrátkodob˘ 20 kA /
1s, 50 Hz, pfiíslu‰enství
Oddíl transformátoru:
olejov˘ distribuãní transformátor, hermetizovan˘, jmenovit˘
v˘kon 250 kVA, jmenovité napûtí 22/0,4 kV, prÛchodky VN
porcelánové, kabelové mÛstky
Oddíl nízkého napûtí:
rozvádûã NN
- jistiã BH630NE305 SE-BH-0400-DTV3, 400A, OEZ Letohrad
- 4 li‰tové odpínaãe JM 250 A
- 3 MTP 300/5, 10 VA, 0,5 % úfiednû cejchované
- skfiíÀ mûfiení
- zásuvka 230 V
- osvûtlení
Dokumentace: zku‰ební protokol, schéma zapojení, popis,
pfiedpis zamezení úrazu - v‰e v ãeském jazyce.
Cena: 550.000,- Kã vãetnû dopravy na místo, bez sloÏení
Autor: Ing. René Mrajca

Nav‰tivte nás na veletrhu Amper 2007,
hala ã. 1, sektor A, stánek ã. 17.

