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Ceský institut pro akreditaci, o.p.s.
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vydává

v souladu s § 16 zrikona č.22l1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
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č.19112022

ORGREZ, a.s.
se sídlem Hudcova 321l76,Medlánky, 612 00 Brno, rČ eOqOOSZq

pro zkušební laboratoř ě. tl79.2
Zkušební laboratoř E01

Rozsah udělené akreditace:

Diagnostická měření elektric\ých strojů točivých (generátorů, motorů), transformátorů, omezovačů
přepětí, diagnostika elektroizolaěních kapalin, plynů a stavu elektroizolačních materiálů,
chromatografie izolaěních kapalin a stanovení obsahu PCB látek vymezené přílohou tohoto osvědčení.

Toto osvědčení j e dokladem o udělení akreditace na zák\aděporour.ni splnění akreditačních požadavků podle

čsN BN Iso/IEC 17025:2018

Subjekt posuzovánl shodyje při své činnosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčení v rozsahu udělené akreditace po dobu
její platnosti, pokud nebude akreditace pozastaven4 a je povinen plnit stanovené akreditační požadavky v souladu
s příslušnými předpisy vztahujícími se k činnosti akreditovaného subjektu posuzování shody.

Toto osvědčení o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvědčení č.: 7 47 /2020 ze dne 8. 12. 2020, popřípadě správní akry na
ně navazující.

Udělení akreditace je platné do 20. 4.2023

YPraze dne20.4.2022 Ay,b ,

Ing. Lukáš Burda
boru zkušebních a kalibračních laboratoří

Ceského institutu pro akreditaci, o.p.s.



Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditacič.z 19112022 ze dne: 20. 4.2022

Akreditovaný subjekt podle ČsN nN ISO/IEC 17025z2018z

ORGREZ, a.s.
Zkušební laboratoř E01

Vítkova I7, 186 00 Praha 8 - Karlín

Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování.

Zkoušky:
Pořadové

číslo1
Přesný název
zkušebního Dostupu/metodv

ldentifikace
zkušebního postupu/metody2

Předmět zkoušky

l Měření izolačního odporu SoP 1-01-20172
(TSE_RIZ_O2r06,
TSE_RIZ_O3106,
čBz _tvtg _o9 83 r0 0, příloha B
čl, 3.4)

Točivý stroj, qýkonoqý
transformátor, přístroj oý
transformátor

2 Měření kapacity a ztr á,Íov ého
činitele

SoP 1-02-21172
(TSE_TGC_O5106,
CEZ _ME _09 83 r00, Příloha B,
C ěl. 1.4)

Točiqý stroj, ýkonový
transformátor, přístroj oqý
transformátor, průchodka

J Měření částečných výbojů SoP 1-04172
(TSE VYB 06106)

Točiqý stroj

4 Zkouška přiloženým napětím SoP 1-06172

(TSE_UZ_O9r06,
TSE_UZ_I0106,
TSE UZ,l1rOó)

Točiý stroj

5 Měření odporu vinutí ss
proudem

SoP 1-22172

1Čnz _wty _09 8 3 r00, příloha B
é1.2.4)

Výkonový transformátor

6 Diagnostické zkoušky svodičů
přepětí - ventilové bleskojistky

SoP 1-50/72

(ZM-j6)
Bleskojistka

7 Diagnostické zkoušky svod ičů
přepětí - bezj iskřišťové
omezovače

SoP 1-5ll72
(ZM-07 2.Yydáni)

Bezjiskřišťoý omezovač

8 Stanovení obsahu SFe
akustickou metodou

SoP 1-60172

(ČsN pN 60480,

čsN BN 60376)

Elektroizolační plyn

9 Měření rosného bodu SFo,
akustickou metodou

SoP I-61172

(ČSN EN 60480,

čsNBN 60376)

Elektroizolační plyn

l0 Stanovení obsahu vody
v izolačním oleji -
automatickou coulometrickou
titrací Karl Fischera (Qv)*

SoP 2-I0l72
(čSN EN 60814,
ZM-03,
MP 04-2012)

Izo|aéni kapalina

11 Stanovení hodnoty průrazného
napětí kapalných izolantů při
síťovém kmitočtu (Up)*

SoP 2-IIl72

ffitrFx
Izolaóni kapalina

Stranz

:§ffiF
q-tťýitran



Příloha je nedíInou součástí
osvědčení o akreditacič.z 19112022 ze dne: 20. 4.2022

Akreditovaný subjekt podle ČsN nN ISO/IEC 17025z2018:

ORGREZ, a.s.
Zkušební laboratoř E01

Vítkova I7, 186 00 Praha 8 - Karlín

Pořadové
číslo1

Přesný název
zkušebního postuou/metodl

Identifikace
zkušebního postupu/metody2

Předmět zkoušky

l2 stanovení ztr átov ého činitele
(tg 6)*, relativní permitivity (e.)*

a vnitřní rezistivity (p)* při
stejnosměrném napětí

SoP 2-I2l72
(ČsN pN 60247,
Z}ť{-13)

Izolaóní kapalina

13 Stanovení čísla kyselosti
izolačních kapalin -
automatickou
potenciometrickou titraci (Čr) -

SoP 2-I4l72

1ČsN nN 6202I-1,
ZM-12)

Izo|aéni kapalina

I4 stanovení obsahu pcB látek
plynovou chromatografi í
(GC/ECD - kongenery 28,52,
l01, i38, 153, 180) a suma
kongeneru PCB výpočtem
z naměřených hodnot

SoP 2-19172

(ČsN pN 61619)
Izolaěni kapalina

15 Stanovení obsahů volných
a rozpuštěných plynů z el.
zař ízeni p lněných olej em
plynovou chromatografi í
(GC/TCD + FID)3

SoP 2-23172

1ČsN nN 60567 ed.3)

Izolaéni kapalina

I6 stanovení obsahu
dibenryldisulfidu (DBDS)
metodou plynové
chromatografi e (GC/ ECD)

SoP 2-26172

(ČsN pN 62697-I)
Izolaéní kapalina

l7 Stanovení obsahu pasivátoru
v minerálních olejích
vysokoúčinnou kapalinovou
chromatografi í (HPLCAIV)a

SoP 2-29172

1ČsN rN 60666 příloha B)
Izolaěni kapalina

18 Stanovení pruměrného
polymeračního stupně (PPS) -

papírové izolace

SoP 2-30172

(čsN pN 60450)
Celulózový
elektroizolační materiál

I9 Stanovení tepelně oxidační
stability izolačních kapalin -
stanovení těkavé kyselosti
(VA)* titračně a celkové
kyselosti výpoětem (TA)*

SoP 2-33/72

(ČsN r,N IEC 61I25 ed.2)

Izolaéni kapalina

20 Stanovení obsahu furanových
derivátu lysokoúčinnou
kapalinovou chromatografi í
(HPLCruD5

SoP 2-34172

1ČsN nN 61l98)

-rňr.-

Izolační kapalina

v případě, že laboratořje schopna
čísla ozračeny hvězdičkou

Stra

lé prostory, jsou b/to zkoušky u pořadového

stran



Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akredita ci č.: 19|12022 ze dne: 20. 4.2022

Akreditovaný subjekt podle ČsN nN ISO/IEC 17025z2018z

ORGREZ, a.s.
Zkušební laboratoř E01

Vítkova 17, 186 00 Praha 8 - Karlín

u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze §rto konkrétní postupy,
u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější vydání uvedeného
postupu (včetně všech změn)

3 Stanovují se plyny vodík, metan, etan, etylén, acetylén, oxid uhelna|ý, oxid uhliči!ý, kyslík, dusík a jejich
součet daný výpočtem z naměřených hodnot (Qp).

4 Stanowjí se pasivátory:benzotriazol (BTA),5-mety1-1H-benzotrtazol (TTA), Irgamet 39 (TTAA) a jejich
součet daný výpočtem z naměřených hodnot.

5 Stanovují se deriváty: 5-hydroxymety1-2-furfural (SHMF), 2-furfurylalkohol (2FOL), 2-furfural (}FAL),2-
acetylfuran (ACF), 5-mety1-2-furfural (SMEF) a jejich součet daný uýpočtem z naměřených hodnot.

Vysvětlivky:
SoP
ZM
MP
TSE
čBz_vr,
(...ř

Standardní operační postup
Zkušební metodika Asociace zkušeben vysokého napětí (AZVN)
Metodický pokyn
Točivé stroje elektro - Technologic§ý postup ČEZ, a.s.
Metodika ČEZ, a.s,
Úaaj e v kula!ých záv orkách u názvl zkušebního postupu představuj í oznaěeni
(zkratky) j ednotliqých zkoušek a j sou uváděné v protokolech

vzorkování:

Pořadové
číslo

Přesný název
postupu odběru vzorku

Identifikaqe
postupu odběru vzorku r

předmět odběru

1 Odběry vzorků izolaóních
kapalin (manuální odběr)

SoP 2-02172

(ČSN EN 6056,| ed. 3 kap, 4-5,

čsN BN 60475,ZM-02,
MP 03-2012)

Izo|aéni kapalina

l u datovaných dokumentů identifikujících postupy odběru vzorku se používají pouze tyto konkrétní postupy,
u nedatovaných dokumentů identifikujících postupy odběru vzorku se používá nejnovější vydání uvedeného
postupu (včetně všech změn)
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