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O nás

2012
Vznik společnosti ZREW
.
Transformatory Sp. z o.o

Společnost ZREW Transformatory S.A. která mnoho let působila pod názvem ZREW
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Transformatory Janów, realizovala první zakázky již v roce 1956. Desítky let
zkušeností, široký technicko-technologický záběr, vysoce kvalifikovaní techničtí
pracovníci a zavedený integrovaný systém managementu kvality podle norem ISO
9001, ISO 14001 a PN-N-18001 jsou zárukou nejvyšší kvality výrobků i služeb, které
společnost nabízí.

2007

V letech 2007-2012 byla společnost ZREW začleněn do společnosti Polimex-Mostostal
S.A. Od 21.12.2012 firma funguje jako nezávislý právní subjekt pod názvem ZREW
Transformatory.

Diagnostika

Předmětem činnosti společnosti ZREW Transformatory je výroba, opravy, modernizace
a plná diagnostika olejových výkonových transformátorů.
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Konstrukce transformátorů

Výroba

Výroba transformátorů

Vyrábíme transformátory s jádrem, troj- i jednofázové, se soustřednými vinutími.

ZREW Transformatory nabízí moderní výkonové transformátory navržené a vyrobené v
souladu se všemi platnými normami: PN-EN, IEC nebo GOST.
K výrobě transformátorů se používají materiály i komponenty dodávané výhradně nejlepšími světovými výrobci.

Vinutí
Vinutí transformátorů jsou vyrobena z elektrolytické mědi v papírové nebo plastové izolaci s tepelně vylepšenými parametry (např. Nomex). Izolační materiály odebíráme od
nejlepších světových výrobců.

Nabízený sortiment zahrnuje:
Výrobu výkonových transformátorů pro distribuční sítě, blokových transformátorů pro
elektrárny a tepelné elektrárny o výkonu do 120 MVA a napětí do 145 kV a

Přepínače odboček
Transformátory jsou vybaveny přepínači odboček renomovaných výrobců jako MR Reinhausen nebo ABB Components, které umožňují regulaci napětí se zátěží nebo bez
zátěže.
Přepínače jsou vybaveny motorovým pohonem na napětí 3x400/230 V, 50 Hz. Pohon
lze ovládat elektricky dálkově nebo lokálně. Standardně jsou přepínače vybaveny indikátorem čísla odbočky.

speciálních a pecových transformátorů a transformátorů k napájení usměrňovacích

Diagnostika

soustav.
• blokové transformátory;
• síťové transformátory;
• speciální transformátory.
Provozní podmínky
Transformátory ve standardním provedení jsou určeny k trvalé práci v mírném klimatu
a jsou vhodné pro instalaci:
• venku nebo v dostatečně větraných uzavřených prostorech, v atmosféře bez chemicky aktivních nebo výbušných prachů či plynů;
• v nadmořské výšce do 1000 m;
• při teplotě okolí od –25°C do +40°C (od 248 K do 313 K).

Servis

Vyrábíme také transformátory vybavené příslušenstvím vhodným k činnosti při teplotě
okolí od –40°C (233 K).

Jádra
K výrobě jader jsou využívány vysoce kvalitní plechy válcované za studena. Nízké ztráty
v plechu, přesný způsob stříhání a skládání metodou STEP-LAP zaručují nízké hodnoty
jalového výkonu a hluku vydávaného transformátorem.

Vany
Vany bez dalšího vybavení odolávají rozdílu mezi vnitřním a vnějším tlakem v rozsahu -950/+500 hPa. Konstrukce van umožňuje zvedání transformátoru pomocí hydraulických zvedáků nebo mostových, věžových či automobilových jeřábů. Vana, kryt
i veškeré příslušenství transformátoru jsou ošetřeny moderními vícesložkovými nátěry
odolnými vůči povětrnostním vlivům a oleji.
Konzervátory
Transformátory s regulací se zátěží jsou vybaveny dvoukomorovými konzervátory oleje
(samostatná komora pro hlavní vanu transformátoru a samostatná pro přepínač odboček). Každá komora je vybavena magnetickým ukazatelem hladiny oleje. Olej v konzervátoru je chráněn pomocí odvlhčovačů vzduchu ze silikagelu a volitelně pomocí
polyuretanové membrány nebo vaku.
Chladící soustava
Ve standardním provedení jsou transformátory vybaveny pozinkovanými radiátory, které jsou k vaně upevněny tak, aby je bylo možno demontovat. Radiátory jsou vybaveny
zátkami, které umožňují jejich odvzdušnění nebo vypuštění oleje. Na přání klienta vybavujeme naše transformátory moderními olejovými chladiči s oběhem vzduchu (OF-AF)
nebo oběhem vody (OF-WF).

Výroba
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Speciální provedení a vybavení
Všechny transformátory mohou být přizpůsobeny individuálním požadavkům zákazníka.

Standardní vybavení
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Do vyráběných transformátorů instalujeme:
• porcelánové průchodkové izolátory strany VN i NN;
• kulové kohouty pro plnění, vypouštění a filtraci oleje;
• kohoutky pro odebírání vzorků oleje z horní i spodní části vany;
• zemnící svorky na vaně;
• konzoly a závěsná oka pro zvednutí nebo přetažení transformátoru;
• podvozek s koly s rozchodem 1505/1505 (3010) mm umožňující přemístění transformátoru ve dvou směrech.
Měřící a regulační zařízení:
• plynové relé (Buchholzovo) s kontakty pro signalizaci a vypnutí transformátoru;
• průtokové nebo tlakové relé přepínače odboček se zátěží;
• magnetické ukazatele hladiny oleje s kontakty pro signalizaci překročení maximální
nebo minimální hladiny oleje;
• odvlhčovače vzduchu ze silikagelu (údržbové i bezúdržbové);
• kontaktní teploměry k měření teploty oleje s kontakty pro signalizaci překročení
nastavené teploty;
• odporový teploměr s elektronickým indikátorem pro montáž v dispečinku;
• bezpečnostní tlakový ventil s kontakty pro signalizaci vypnutí.
Všechny měřící a regulační obvody jsou přivedeny do rozvaděče umístěného na transformátoru.
Standardně jsou transformátory plněny moderními minerálními transformátorovými oleji
bez PCB.

• S ohledem na maximální omezení jalového výkonu a hladiny hluku lze jádro vyrobit
z moderních transformátorových plechů řezaných laserem.
• Minerální transformátorový olej lze nahradit syntetickými ekologickými elektroizolačními kapalinami, např. typu MIDEL.
• K ochraně transformátorového oleje před přístupem vzduchu můžeme naše transformátory vybavit polyuretanovými membránami nebo vaky umístěnými v konzervátoru a v bezúdržbových odvlhčovačích vzduchu.
• Lze také použít silikonové průchodkové izolátory odolné proti nárazu a silnému
znečištění nebo kabelové spojky společností PFISTERER nebo EUROBOND.
• Na přání klienta nainstalujeme moderní monitorovací systém transformátorů.
• Naše transformátory volitelně vybavujeme moderními olejovými chladiči s oběhem
vzduchu nebo oběhem vody.
Charakteristika vyráběných transformátorů:
• moderní osvědčená konstrukce;
• záruka bezporuchového provozu;
• nízké provozní náklady;
• dostatečně velká nabídka aktivních materiálů;
• vysoká odolnost proti zkratu;
• schopnost odolávat nejvyššímu dielektrickému namáhání;
• nízká hladina hluku;
• optimální chladící soustava;
• těsnící soustava odolná proti průsakům;
• systém povrchové ochrany vhodný do všech klimatických podmínek.
Mezinárodní standardy a požadavky
Všechny transformátory jsou vyráběny podle systému managementu kvality ISO 9001.
Po ukončení výrobního procesu jsou podrobeny přejímacím zkouškám podle standardů IEC a PN-EN nebo GOST.
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Pokročilá diagnostika
transformátorů
Výroba
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Význačné místo v činnosti společnosti zaujímá diagnostika a měření transformátorů.
Společnost ZREW Transformatory má k dispozici nejmodernější měřicí zařízení, plně
vybavenou laboratoř a zkušený personál.
Nabízíme následující diagnostické činnosti u klienta nebo ve zkušební stanici:
1. Měření a testování transformátorů, jako například:
• měření odporu vinutí,
• měření poměrů a kontrola skupiny spojení,
• měření magnetizačních proudů,
• měření rozptylové reaktance,
• měření činitele dielektrických ztrát tgδ a kapacity vinutí transformátoru,
• měření činitele dielektrických ztrát tgδ a kapacity průchodkových izolátorů,
• měření izolačního odporu vinutí a určení koeficientu dielektrické absorpce R 60 / R 15,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

měření nulových složek impedance,
vibroakustická analýza transformátoru,
měření ztrát při zatížení a zkratového napětí,
měření ztrát a jalového proudu,
zkouška indukovaným napětím,
zkouška vstupním napětím,
zkouška přepětím,
měření částečných výbojů akustickou metodou,
měření částečných výbojů elektrickou metodou,
měření akustického tlaku,
testování mechanického stavu vinutí metodou SFRA,
počítačové testování vlastních časů přepínače odboček se zátěží,
testování vlhkosti pevné izolace metodami FDS, PDC a RVM,
termovizní měření,
testování přepínače odboček se zátěží (měření vlastních časů nesynchronního

2. Testování elektroizolačních olejů:
Testování fyzikálně chemických parametrů elektroizolačního oleje umožňuje získat
cenné informace týkající se míry vlhkosti a stárnutí izolace transformátoru. Na dielektrické i fyzikálně chemické vlastnosti oleje mají značný vliv provozní podmínky:
teplota, atmosférický kyslík, zatížení a použité konstrukční materiály.
Pro zajištění spolehlivého provozu zařízení je důležité udržování parametrů oleje na
příslušné úrovni, což vyžaduje kontrolní testy.
V rámci testování elektroizolačních olejů se provádí:
• stanovení obsahu derivátů furanu v oleji,
• obsah PCB,
• obsah vody metodou K. Fischera,
• průrazné napětí,
• činitel dielektrických ztrát tgδ,
• rezistivita,
• bod vzplanutí,
• hodnota kyselosti,
• hustota při teplotě 20°C,
• kinematická viskozita,
• testování povrchového napětí oleje,
• obsah nečistot,
• testování stupně polymerace nových i starých papírů,
• stanovení obsahu aktivní síry,
• testování míry stárnutí elektroizolačního oleje, stanovení povrchového napětí a
faktoru polarity,
• chromatografická analýza plynů rozpuštěných v oleji (DGA).
Obrovskou výhodou diagnostiky transformátorů na základě testu DGA je, že
nevyžaduje jejich vyřazení z provozu. Umožňuje:
— detekci skrytých vad v aktivní části,
— sledování vývoje poškození v průběhu času,
— včasnou realizaci nápravných opatření.
3. Měření instalace a elektrických zařízení:
• testování účinnosti ochrany proti netěsnostem,
• měření odporu uzemnění,
• pravidelné testování elektrických zařízení,
• testování zařízení BHP do 400 kV (izolační tyče, rukavice, elektroizolační obuv).

rozpojení kontaktů, měření spojitosti rámu selektorů),
• testování spotřeby energie pohonu přepínače odboček se zátěží.

Diagnostika
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Opravy, modernizace
a servis transformátorů
Výroba

Diagnostika

Opravy a modernizace

Servis a opravy přepínačů odboček se zátěží
• výměna přepínačů odboček se zátěží na pracovišti transformátoru;
• periodické revize přepínačů a pohonů z produkce MR, ABB, ELIN nebo Elta;
• regulace spínacích časů;
• počítačové měření spínacích časů;
• výroba motorových pohonů přepínačů;
• opravy přepínačů:
– výměna kontaktů,

•
•
•
•
•

– výměna pružin,
– těsnění komor výkonových spínačů,
– opravy rámů selektorů;
• opravy pohonů přepínačů;
• instalace elektronických ukazatelů polohy odbočky.

Společnost ZREW Transformatory, s desítkami let zkušeností v oblasti oprav transformátorů, provádí opravy, modernizace a servis všech typů olejových transformátorů s
výkonem až 150 MVA a výstupním napětím do 145 kV.
Od zahájení činnosti společnosti ZREW v Lodži zde bylo renovováno několik tisíc transformátorů vysokého a středního výkonu pro energetický průmysl i průmyslové podniky.

Servis
•
•
•
•
•

Servis

• revize a údržba transformátorů na pracovišti:
– výměna přepínačů odboček se zátěží,
– výměna těsnění,
– revize aktivní části,
– revize příslušenství,
– servis chladících soustav,
– čištění a venkovní nátěr transformátoru i příslušenství,
– ošetření oleje.

provádění nových vinutí;
změna elektrických parametrů transformátorů;
výměna finální a kompenzační izolace;
oprava nebo výměna jader;
oprava nebo výměna příslušenství:
– výměna radiátorů za pozinkované,
– výměna ventilů radiátorů,
– výměna ventilátorů,
– výměna přepínačů odboček,
– použití kulových kohoutů,
– montáž bezpečnostních ventilů,
– výměna průchodkových izolátorů,
– použití magnetických ukazatelů hladiny oleje,
– použití moderních rozvaděčů chladících soustav,
– rozdělení konzervátoru na dvoukomorový,
– modernizace chladících olejových soustav s oběhem vody nebo oběhem vzduchu;
výměna elektroinstalace;
výměna oleje;
výměna těsnění;
podtlakové sušení transformátoru;
závěrečné testování provedeno v souladu s normami PN-EN 60076, IEC nebo GOST;

Olejový servis
• ošetření olejů v transformátorech na jejich pracovišti;
• výměna a doplnění oleje v transformátorech na jejich pracovišti s možností podtlakového naplnění transformátoru;
• odběr odpadních elektroizolačních olejů;
• přeprava elektroizolačních olejů vlastní cisternou.
Přeprava transformátorů
• instalace a nastavení transformátorů na pracovišti nebo záložních transformátorů;
• kompletní instalace nových transformátorů nebo transformátorů z rezerv či po
opravě (do výkonu 500 MVA);
• úplná nebo částečná demontáž příslušenství transformátorů určených jako záložní,
k přepravě nebo likvidaci;
• naložení transformátorů na přívěs a jejich přeprava.
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Certifikace a oprávnění
Zárukou nejvyšší kvality služeb nabízených společností jsou udělené certifikáty:

Výroba

• Osvědčení o shodě udělená společností DEKRA Certification Sp. z o.o.:
— ISO 9001:2008
— ISO 14001:2004
— OHSAS 18001:2007
— PN-N-18001:2004
potvrzující zavedení a uplatňování systému managementu kvality v oblasti: návrhů, výroby, oprav, modernizace, údržby, diagnostiky a měření transformátorů.

Diagnostika

• Osvědčení o shodě Energetického ústavu k výrobě olejových výkonových transformátorů pro elektrické rozvodné sítě VN a VVN udělený týmem akreditovaným
k certifikaci výroby.
• Osvědčení EM-1T/53/12 o vhodnosti použití olejových energetických transformátorů
v polské energetice vydané společností ENERGOPOMIAR ELEKTRYKA Sp. z o.o.

Servis

Certifikace
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Reference
V posledních letech vyrábíme transformátory pro odběratele v Polsku, na východních
trzích a ve Skandinávii, mj. pro:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Reference

ABB
AREVA
DALKIA
ELTEL
RWE
Vattenfall
ELEKTROBUDOWA S.A.
ENEA Operator Sp. z o.o.
ENERGA-OPERATOR S.A.
PGE Dystrybucja S.A.
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
PGNiG TERMIKA S.A.
PKP Energetyka S.A.
TAURON Dystrybucja S.A.
TELE-FONIKA Kable Sp. z o.o. S.K.A.
ELFEKO S.A.
Górażdże Cement S.A.
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Kopalnia Węgla Brunatnego „KONIN” S.A.
PBE ELBUD Katowice Sp. z o.o.
PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o.
SAG ELBUD Gdańsk Holding S.A.
ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
ZPUE S.A.

ZREW Transformatory S.A.
ul. Rokicińska 144
92-412 Łódź, Polsko
tel. +48 42 671 86 00
fax +48 42 671 86 02
e-mail: transformatory@zrew-tr.pl
www.zrew-transformatory.pl
Vedení
tel. +48 42 671 86 00
Technické a prodejní oddělení
tel. +48 42 671 86 14, 15, 17
fax +48 42 671 86 16
e-mail: handlowy@zrew-tr.pl
Oddělení technické kontroly
tel. +48 42 671 86 50
fax +48 42 671 86 52
e-mail: diagnostyka@zrew-tr.pl
Doprava
tel. +48 42 671 86 57
fax +48 42 671 86 58
e-mail: transport@zrew-tr.pl
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www.zrew-transformatory.pl

