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SLEDOVANIE STARNUTIA IZOLAČNÉHO SYSTÉMU OLEJOVÉHO 
TRANSFORMÁTORA MONITOROVACÍM SYSTÉMOM  

Martin Brandt 1, Pavel Prosr 2

1 KMAE EF ŽU v Žiline, Univerzitná 1, Žilina 01026, 2 ZČU FEL, Univerzitní 26, Plzeň 306 14 

  

Annotation: The contribution is intent on continuation of the outputs and  results obtained from monitoring system running 
on distribution oil transformer in diagnostic laboratory of Department of Measurement and Applied Electrical Engineering, 
Faculty of Electrical Engineering, University of Žilina. 

1 ÚVOD 

V súčasnej dobe sa presadzujú menšie monitorovacie systémy, ktoré sledujú len obmedzený počet 
diagnostických veličín, pri ktorých je preukázateľná súvislosť degradačnými procesmi izolačného systému 
transformátora.  Pri nich sa kladie najväčší dôraz na čo najdôveryhodnejšie meranie a vyhodnocovanie týchto 
veličín, so zreteľom na odstránenie rušivých vplyvov. S neustálym pokrokom výpočtovej a senzorovej techniky 
sa uplatňuje digitálne spracovanie meraných veličín v reálnom čase a uchovávanie veľkých objemov dát. A tak 
pri pomerne priaznivých nákladoch a malom zásahu do sledovaného transformátora môžu plniť základnú 
funkciu, t.j. signalizovať zhoršenie izolačného stavu transformátora. Pokiaľ je zhoršenie menej závažné, môže 
byť tento signál podnetom k podrobnejšej analýze. Signalizácia vážnejšieho zhoršenia stavu izolačného systému 
by mala viesť k odstaveniu transformátora z prevádzky a diagnostickými skúškami zistiť príčiny poruchy a  
dopady na ďalšiu funkčnosť transformátora. 

2 STARNUTIE IZOLAČNÉHO SYSTÉMU  

 Prechod prúdu vinutiami a stále premagnetizovávanie magnetického obvodu spôsobuje straty. Tieto 
straty sa menia na teplo a pritom otepľujú jednotlivé časti transformátora. Oteplenie obmedzuje využitie 
aktívnych materiálov transformátorov, a teda aj nim prenášaný výkon. Príčina záleží v tom, že izolačné 
materiály, používané pri stavbe transformátorov, podliehajú po prekročení určitých teplôt rýchlemu 
znehodnoteniu, inými slovami rýchlo starnú. Ako izolačné materiály v olejových transformátoroch sa hlavne 
používajú rôzne druhy papiera (papier pre ovíjanie, lepenka, bakelitový papier), bavlna, transformátorový olej 
a rôzne druhy lakov. Na starnutie uvedených materiálov majú rozhodujúci vplyv tieto činitele: teplota, čas, 
okysličenie a vlhkosť. Krátkodobé prehriatie, dokonca dosť značné, je pre izoláciu menej škodlivé ako prehriatie 
o niekoľko stupňov, ktoré je dlhodobé alebo trvalé. Pritom nie je rozhodujúca stredná teplota, meraná 
odporovým spôsobom, avšak teplota najteplejšieho miesta.  
 Na procese starnutia izolačného systému sa podieľa viacero faktorov. Keďže vo väčšine prípadov 
sledujeme stav elektroizolačnej kvapaliny, ktorou je v našom prípade minerálny transformátorový olej, ktorý sa 
vyznačuje nasledovnými parametrami, má:  

 vysokú vnútornú rezistivitu ρv (> 109 Ω.m); 

 veľké prierazné napätie UPR (> 30kV); 

 malý a stabilný stratový činiteľ tg δ (cca 10-2); 

 stabilnú relatívnu permeabilitu εr (2÷3); 

 nízku a stabilnú kinematickú viskozitu ν (cca 8 - 90/mm2.s-1 pri 40 °C); 

  nízky bod tuhnutia. 

Okrem týchto vlastností sa sleduje aj hustota oleja, bod vzplanutia, množstvo vody obsiahnutej v oleji, 
medzipovrchové napätie a pod. Hodnoty jednotlivých požadovaných parametrov závisia na druhu oleja a mali by 
spĺňať požiadavky príslušných noriem. Pre minerálne oleje sa používa norma EN 60296. 
Starnutie izolačného systému poznáme ako: 

- Tepelné starnutie - izolačný olej dosahuje počas prevádzky v transformátore teploty 60 ÷ 80 °C, pričom 
dochádza k prirodzenému starnutiu oleja. Pri vyšších teplotách, ktoré môžu mať ako globálny tak aj 
lokálny charakter dochádza k vzniku produktov starnutia. Globálne zvýšenie teploty oleja môže byť 
zapríčinené napr. zvýšeným zaťažením transformátora alebo vplyvom zlého chladenia transformátora. 
Elektrické poruchy ako napr. elektrický oblúk alebo iskry, spôsobujú lokálne zvýšenie teploty oleja. Pri 
týchto poruchách vznikajú rozkladové plyny. 

- Oxidačné starnutie - na procese starnutia transformátorového oleja, ale taktiež celulózovej izolácie má 
významný vplyv zloženie ochrannej atmosféry v priestore transformátora nad olejom. Oxidačné 
starnutie izolačných olejov spôsobuje v každom prípade ich znehodnotenie (predovšetkým 
neinhibovaných). Vzniká celá paleta kyslíkatých organických látok – alkoholy, estery, aldehydy, 
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ketóny, kyseliny, molekuly ktoré sú podstatne polárnejšie ako molekuly pôvodných uhľovodíkov. Tieto 
produkty zhoršujú elektrické vlastnosti izolačného oleja. 

- Starnutie izolačných olejov vplyvom prímesí – spôsobené prítomnosťou cudzích prímesí obsiahnutých 
v izolačnom oleji (rozpustené, prímesi, ktoré tvoria z izolačným olejom koloidnú sústavu, atď.) 

- Starnutie (zníženie elektrickej pevnosti oleja) vplyvom vlhkosti – vlhkosť sa do transformátora dostáva 
z okolitej atmosféry. Vzhľadom k rozdielnej schopnosti oleja a celulózy viazať vodu, dochádza najprv 
ku absorbovaniu vody olejom do nasýteného stavu a potom do celulózovej izolácie. Po vyrovnaní 
jednotlivých stavov sa voda rozdelí rovnomerne. Voda v emulgovanej podobe podstatne zhoršuje 
dielektrické vlastnosti izolačného oleja, predovšetkým jeho elektrickú pevnosť. Pri skúmaní ďalších 
vlastností je potrebné spomenúť fakt, že pevná izolácia môže absorbovať vodu o niekoľko rádov viac 
ako izolačný olej. Voda sa môže v izolačnom systéme nachádzať v niekoľkých formách. Je to voda 
rozpustená, voda emulgovaná, voda voľná a reakčná, ktorá vzniká oxidáciou oleja. V bežnom 
kombinovanom izolačnom systéme olej – papier sa v oleji nachádza cca 20 ppm vody, avšak v pevnej 
izolácii sú to percentá. Z hľadiska teplotného režimu rozpustnosť vody v izolačnom oleji s teplotou 
stúpa, pri pevnej izolácii je to naopak. V prevádzke potom vplyvom kolísania teplôt dochádza 
k neustálemu prestupu vody obojsmerne medzi pevnou a kvapalnou časťou dielektrika. [1] 

3 MONITOROVACÍ SYSTÉM A PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY 

Topológia monitorovacieho systému je založená na sledovaní vývoja plynov rozpustených v transformátorovom 
oleji (sondou Hydran M2), snímania teplôt vinutia (systém NEOPTIX) a teploty v hornej časti transformátorovej 
nádoby (PTP 50) spracovaných softvérovo počítačom, do ktorého sú cez príslušné prevodníky prenášané 
namerané údaje. Na obr. 1 je zobrazená bloková schéma funkčného monitorovacieho systému prevádzkovaného 
v laboratórnych podmienkach Katedry merania a aplikovanej elektrotechniky na Elektrotechnickej fakulte ŽU. Obrázok č. 2 
zobrazuje možný návrh architektury systému pro zavedení do provozu.  

 

 
Obr. 1 Funkčná schéma monitorovacieho systému. 

Obr. 2 zobrazuje všeobecnú alternatívu pre návrh monitorovacieho systému aplikovateľného priamo do 
prevádzky na výkonové olejové transformátory.   

ϕ

 
Obr. 2 Architektúra systému monitorovania transformátora pre zavedenie do prevádzky. 
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Základ navrhovaného systému je totožný s prevádzkovaným monitorovacím systémom. Pozostáva zo snímačov 
a meracích zariadení, ktoré komunikujú cez zbernicu CAN (CAN – Controller Area Network) z hlavným 
priemyselným počítačom a ten pomocou svojich komunikačných rozhraní pracuje buď cez GSM sieť, LAN sieť 
alebo cez optický kábel z hlavným serverom. Pre snímanie teplôt na spodku, v strede a vo vrchnej vrstve 
transformátorovej nádoby navrhujem odporové snímače teploty Pt100, ktoré cez prúdovú slučku 4 – 20 mA 
komunikujú zo sondou HYDRAN M2 a tá následne zo zbernicou CAN. Pre snímanie polohy prepínača odbočiek 
je navrhnuté z už snímanej polohy paralelne odoberať signál a prenášať ho do CAN zbernice. Ako som už 
spomenul pre sledovanie vývoja celkových plynov rozpustených v izolačnom transformátorovom oleji je 
použitie sondy HYDRAN M2 z rozšíreným softvérovým programom, ktorý ako výrobca udáva umožňuje po 
privedení signálov o meraných teplotách vypočítať hot spot teplotu a zostatkovú životnosť izolačnej sústavy ako 
aj ďalšie parametre [2]. Pre meranie prevádzkových parametrov sú použiteľné priemyselné multimetre, ktoré sú 
už v súčasnej dobe  vyrábané viacerými renomovanými výrobcami (Lovato, Siemens, ABB, atď.). K tomu aby 
bol systém pre priemyselnú aplikáciu kompletný je potrebné zvoliť snímač pre meranie výšky hladiny oleja 
v expanznej nádobe. Tu je potrebné vychádzať z poznatkov pre meranie výšky hladiny na princípe kapacitných 
hladinomerov [3] ako aj rôznych snímačov popísaných v [4]. Navrhnutý priemyselný počítač pre tento systém 
spĺňa viaceré požiadavky pre funkčnosť vo vonkajšom prostredí. 

Priebežné výsledky namerané monitorovacím systémom. 

Nasledujúce obrázky zachytávajú výsledky sledovaných parametrov (teplotné parametry, obsah plynov 
a vlhkosti) v závislosti na záťaži experimentálneho transformátora (obr. 3).  

Výkony záťaže transformátora
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Obr. 3 Výkony záťaže transformátora za obdobie 22.9.2008 až 12.3.2009 
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Obr. 4 Trendy vývoja plynov vznikajúcich v oleji za obdobie 21.1.2008 až 4.5.2009 

 4



DESAM 2010 – Diagnostika elektrických strojov a materiálov 
 

Trend vývoja celkového množstva plynov (Hydran PPM) priamo súvisí z veľkosťou záťaže, ktorá je pripojená 
na transformátor. Ak sa zameráme na jednotlivé odozvy na zmeny veľkosti záťaže, je vždy vidieť prudkú zmenu 
v obsahu plynov rozpustených v oleji (porovnanie priebehov na obr. 3 a 4). Pri znížení záťaže dochádza 
s určitým časovým oneskorením k zníženiu obsahu plynov. Podobne ako obsah plynov, reaguje na zmeny 
veľkosti záťaže taktiež obsah vody a vlhkosti v oleji (vyjadrené v percentách a jednotkách ppm – obr. 3).   

Teploty vinutia 29.1. 2008 - 4.7. 2009
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Obr. 5 Teploty vinutia snímané systémom NEOPTIX 

Keď sa pozrieme na priebehy nameranej teploty vinutí (obr. 5.) zistíme, že sú odozvy RH a H2O na teplotné 
zmeny rýchlejšie voči zmenám obsahu plynov. Obsah vlhkosti v oleji presne kopíruje priebeh teploty vinutia 
transformátora, ktorá je meraná systémom NEOPTIX (sondy sú umiestnené na strednej fáze primárneho vinutia). 
Teplota pri znížení záťaže začne vplyvom teplotnej zotrvačnosti klesať z malým oneskorením, pričom platí, že 
vinutie je takmer vždy teplejšie ako teplota oleja. Tento fakt je spôsobený intenzitou chladenia oleja cez steny 
transformátorovej nádoby voči vinutiam, ktoré sú chladené len olejom. 

4 ZÁVER 

 Z uvedených nameraných výsledkov je možné konštatovať, že v monitorovanom transformátore 
dochádza počas jeho prevádzky k prirodzenému starnutiu izolačnej sústavy. Keďže transformátor nebolo možné 
zaťažovať 100 % výkonom počas dlhšej doby prevádzky stále nie je zistené či izolačná sústava vzhľadom 
k teplotným pomerom starne rýchlejšie alebo nie. Výsledky zaznamenaných dát približne od začiatku mája 2009 
k hodnoteniu do tohto príspevku nebolo možné zaradiť z dôvodu rekonštrukčných prác v univerzitných 
priestoroch. To ovplyvnilo aj naše zámery v ďalšom skúmaní vlastností izolačnej sústavy experimentálneho 
transformátora. V budúcnosti chceme realizovať a simulovať zhoršenie kvality izolačného oleja pridávaním 
vody rozpustenej vo vzorke oleja do celého systému a sledovať tak vplyvom zmien záťaže a kvality 
transformátorového oleja starnutie celej izolačnej sústavy.  
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MOŽNOSTI INDENTIFIKÁCIE  DELAMINÁCIE  IZOLÁCIE  V STATOROVÝCH 
TYČIACH   POMOCOU MERANIA ABSORPČNÝCH A RESORPČNÝCH PRÚDOV 

Ďurman Vladimír,  Lelák Jaroslav,  Budaj Ján 
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU,  812 19 Bratislava, Ilkovičova 3 

 

Annotation: This paper deals with an analysis of the stator coils from a crashed high voltage machine isolated by a mica 
based thermoset material. During the cutting, which was made for the expertise purposes, it was found, that the material of 
the main insulation could be lightly laminated to sheets. The followed tests were aimed at comparison of the dielectric 
properties of the stator bars from the crashed machine with the properties of bars with firm insulation. Various dielectric 
diagnostic methods were used for identification of the potential production defect. The tests were focused to the range of the 
time domain measurements. Comparing the values of the dissipation factor, the absorption currents and the recovery voltage 
measurements, we found a significant difference between the permittivity increment of the crashed and the good insulation. 

1 ÚVOD 

Pri diagnostickom meraní stavu izolačného systému vysokonapäťového motora v energetickom podniku 
sa stalo, že pri (DC) napäťovej  skúške 6 kV statorového vinutia  motora nastal prieraz v drážkovej časti tyče. 
Statorová cievka elektrického stroja bola pri oprave demontovaná a  následne bola Fakulta elektrotechniky 
a informatiky STU v Bratislave  požiadaná o analýzu cievok a stanovenie pravdepodobnej príčiny prierazu. Pri 
analýze vinutia, ktorá nie je predmetom tohto príspevku, sa zistilo, že po prerezaní statorovej cievky bolo možné  
izoláciu  relatívne jednoducho rozvrstviť. Tento, nie štandardný jav, poukazuje pravdepodobne na technologický 
problém pri výrobe daných cievok.  

Príčinou, že sme na túto skutočnosť prišli, bolo to, že sme zhotovovali výbrusy pre vykonanie 
mikroskopickej analýzy. Tým sa mohla zistiť štruktúry izolačného systému danej cievky. Rozrezanie bolo   
potrebné  aj s  ohľadom  na  nutnosť oddelenia poškodenej časti cievky od jej zvyšku aby bolo možné vykonať 
dielektrické merania.   

Našim cieľom v rámci experimentu bolo odhaliť túto vlastnosť na základe výsledkov dielektrických 
meraní.  

2  MOŽNÉ PRÍČINY NEKOMPAKTNOSTI IZOLAČNÉHO SYSTÉMU 

Pre izolačné systémy vysokonapäťových motorov (6 kV) sa používajú izolačné systémy na báze sľudy. 
Tieto izolačné systémy spravidla pozostávajú z  (mechanicky) nosného materiálu, ktorým môže napríklad sklená 
tkanina, resp. PET, alebo iná podobná  fólia a spojovací materiál, ktorým je napríklad epoxidová resp. iná živica.  

Po vytvrdení býva izolačný systém kompaktný a extrémne mechanicky odolný. Nekompaktnosť 
izolačného systému (jeho jednoduché mechanické rozvrstvovanie na hotovej vysokonapäťovej cievke) je vážna 
vada a principiálne môže byť spôsobené najmä:  

 
a) Nedodržaním technológie vytvrdzovania pri výrobe statorovej tyče, najmä nedodržaním teploty, 

tlaku, alebo času.  
b) Použitím nekvalitnej suroviny, napríklad po čase dovoleného skladovania, resp. suroviny, ktorá sa 

znehodnotila vplyvom skladovania v nevyhovujúcom prostredí.  
c) Treťou, najmenej pravdepodobnou príčinou, môže byť vadná základná surovina na výroby 

izolačného systému, ktorá napriek tomu, že prešla výstupnou kontrolou výrobcu nevyhovuje 
technickým podmienkam.   

 
Nekompaktnosť izolačného systému môže byť  príčinou havárie elektrického motora so všetkými 

dôsledkami. Keďže nekompaktnosť statorovej cievky sa dá určiť len pri mechanickom poškodení, resp. 
rozrezaní izolačného systému cievky,  je záujem diagnostikov o určenie tejto vady nedeštruktívnou metódou. Do 
úvahy prichádza meranie  dielektrických parametrov, resp. iných fyzikálnych  vlastností.  

3  EXPERIMENT 

Experimentálne sme sa pokúsili zistiť dielektrické rozdiely na štyroch vzorkách (statorových tyčiach), 
z ktorých dve boli odobraté z havarovaného stroja s nasledovným označením:  

 
- vzorka č. 1,  je výrez tyče, ktorá bola prerazená (prerazené miesto nebolo vo výreze), 
- vzorka č.2,  je výrez tyče, ktorá bola na protiľahlej strane cievky statora toho istého stroja, 
- vzorka č. 3 a 4, sú výrezy rezervných statorových tyčí z iných strojov, ktoré neboli použité, ale obsahovali 

ten istý izolačný systém.  
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Na všetkých vzorkách opatrených elektródami sme vykonali meranie absorpčných a resorpčných prúdov,  
ako aj meranie zotaveného napätia.  

Merania prebehli pri izbovej teplote (22 °C). Pri týchto meraniach sme aplikovali skušobné napätie 500 
V. Nabíjanie aj vybíjanie (resp. zotavenie) každej vzorky trvalo 1500 s. Na meranie sme použili prístroj Keithley 
6517A so vstavaným zdrojom jednosmerného napätia. Prístroj bol riadený počítačom cez zbernicu GPIB. Aby sa 
dali porovnať jednotlivé vzorky, transformovali sme nameraného hodnoty absorpčného a resorpčného prúdu 
z časovej do frekvenčnej oblasti pomocou známej Hamonovej transformácie [1]:  

,
2,0

)()("
0πε

γωε tta=    ,1,02
t

πω =                                                (1) 

kde ε’’(ω) je stratové číslo, ω je kruhová frekvencia, t je čas merania, ε0 je permitivita vákua, γa(t) je 
časová závislosť absorpčnej konduktivity, t.j. konduktivity formálne vypočítanej z absorpčného prúdu. Keďže 
vzorky pri našich meraniach mali formu statorových tyčí, nemohli sme presne určiť rozmery izolácie. Budeme 
preto v ďalšom používať miesto zložiek komplexej permitivity (ε’, ε’’) zložky komplexnej kapacity (C0ε’, 
C0ε’’), kde C0 je geometrická kapacita vzorky. 

 
Vypočítané hodnoty stratového čísla C0ε’’(ω) z absorpčného prúdu obsahujú súčet príspevkov jednak 

z vodivosti vzorky, jednak z jej polarizácie. Na druhej strane, príspevok vodivosti nie je prítomný v hodnotách 
C0ε’’(ω) vypočítaných z resorpčného prúdu. Situácia je zrejmá z Obr. 1 a Obr. 2. Rozdiel hodnôt absorpčného 
a resorpčného prúdu určuje odpor vzorky. Ďalšiu informáciou o polarizačných procesoch možno získať 
z priebehov zotaveného napätia (Obr. 3.). Tento priebeh je však ovplyvnený aj vodivosťou a pre oddelenie oboch 
dejov je potrebné použiť zložité optimalizačné metódy [2]. 

Pri ďalšom spracovaní nameraných hodnôt sme analyzovali polarizačnú zložku komplexnej kapacity, 
ktorá má evidentný extrém v oblasti frekvencií od 10-4 do 10-3 Hz. Na identifikáciu parametrov polarizačného 
procesu sa použil model Havriliaka – Negamiho [3] upravený pre komplexnú kapacitu: 

,
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kde ε∞ je optická permitivita vzorky, ∆ε je prírastok permitivity pre daný polarizačný proces, τ0 je 
relaxačný čas a α, β sú parametre určujúce tvar funkcie. Hodnoty uvedených parametrov pre jednotlivé vzorky 
sú v Tab. 1. 
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Obr. 1: Hamonova transformácia absorpčného  
            prúdu pre jednotlivé vzorky 

Obr. 2: Hamonova transformácia resorpčného  
            prúdu pre jednotlivé vzorky 
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Číslo 

vzorky
C0∆ε 

(10-10F)
τ0 

(102 s) α β 
R 

(1013Ω)
1 3,0 9,4 0,39 0,42 3,3 
2 1,8 19,7 0,25 0,34 13,0 
3 1,6 5,2 0,37 0,48 1,2 
4 1,8 9,9 0,31 0,44 5,7 

 
Tab. 1: Parametre funkcie Havriliaka - 
            Negamiho 

Obr.3: Časová závislosť zotaveného napätia  
 
 
4  ZÁVER 

Z výsledkov meraní v časovej oblasti, ako aj z vypočítaných parametrov možno konštatovať, že  ako  
kvalitatívne  najlepšia  sa  z hľadiska dielektrických vlastností javí vzorka č. 2. Pri porovnateľných rozmeroch 
s ostatnými vzorkami vykazuje najvyšší odpor aj najdlhší relaxačný čas. Keďže rozptyl parametrov α a β je 
relatívne malý, ďalšie rozdiely medzi vzorkami sa dajú identifikovať podľa prírastku permitivity C0∆ε. Vzorka č. 
1, ktorá bola odobratá z poškodenej statorovej tyče má tento parameter najvyšší.  

Z teoretických vzťahov podľa [2] je známe, že prírastok permitivity je priamo úmerný veľkosti 
zotaveného napätia. To sa potvrdilo aj pri našom meraní (Obr. 2). Dá sa tiež dokázať, že zotavené napätie 
nezávisí od rozmerov meraného objektu. Preto je táto veličina objektívnym kritériom aj pri posudzovaní 
objektov s rôznou hrúbkou alebo plochou izolácie.  

Na základe znalosti štruktúry izolácie statorových tyčí možno predpokladať, že polarizácia, ktorú 
vyšetrujeme má medzivrstvový charakter. Prírastok permitivity je daný časovými konštantami (RC súčinmi) 
jednotlivých vrstiev. Je veľmi pravdepodobné, že v izolácii, ktorá bola časťou poškodenej statorovej tyče, mala 
niektorá z vrstiev menší odpor buď v dôsledku nehomogenity pôvodného konštrukčného materiálu alebo 
v dôsledku nedokonalého vytvrdenia epoxidového spojiva. Rozvrstvovanie materiálu, ktoré sme pozorovali 
počas expertízy naznačuje, že viac pravdepodobná je hypotéza o nedokonalom vytvrdení termosetu.  

K mechanizmu prierazu, ktorý vznikol pri profylaktickom meraní  možno  poznamenať, že vyššia 
permitivita môže viesť k tvorbe priestorového náboja, ktorý zlepšuje podmienky pre prieraz izolácie. Potvrdenie, 
že vzorka č. 1 pochádza z technologicky vadnej cievky potvrdzuje aj fakt, že pri meraní napäťovej závislosti 
stratového činiteľa v izolačnom oleji  (nie je premetom tohto príspevku), na vzorke č. 1 nastal prieraz už pri 
napätí 17 kV. Táto hodnota napätia je síce ďaleko nad menovitým napätím stroja, ale pri takomto napätí by 
prieraz izolačného systému 6 kV stoja nemal v žiadnom prípade nastať. Aj to poukazuje na skutočnosť, že išlo 
o skutočne o vadnú cievku a prieraz  nespôsobila lokálna (náhodná) porucha. 

Na záver by sme chceli poznamenať, že tento príspevok predbežne poukázal na potenciálnu možnosť 
identifikácie technologickej poruchy vysokonapäťového izolačného systému elektrického stroja najmä tým,  že  
bola  pozorovaná  odlišnosť  chovania sa vzoriek vyrobených z vadnej a štandardnej izolácie.  Na skutočnú 
verifikáciu metodiky by bolo potrebných viacero technologicky nevyhovujúcich vzoriek, čo sme nemali 
k dispozícii.  

 
Tento príspevok vznikol s podporou Agentúry APVV,   projektu  APVV-0257-07 
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ANALYSIS OF OIL TRANSFORMERS STATE BY FREQUENCY METHODS 
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Summary:  This article deals with a description of methods of an experimental frequency analysis concerning the actual 

condition of oil, windings and magnetic circuit of the transformer. 
1 INTRODUCTION  

 Power transformers are key equipment for transfer and distribution of the electric power. Considering 
the significance of the power transformers in the electric system, their price and possible damages occurred by 
accidents, it is necessary to pay attention to their higher prevention. To prevent failure states of transformers, we 
perform different types of measurements. They shall illustrate a momentary state of the measured equipment and 
if necessary to draw attention in advance to changes of parameters, which have specific relationship to no-failure 
operation of the equipment. 
 It is in principle about tests applied for test equipment with an aim to detect weak points in insulation 
system and to determine stage of progressive devaluation of this system as the whole. They are specific terms, 
which considering the necessity of short-time shut-down of equipment from an operation (it is not recommended 
to use time demanding methods) and minimisation of number of an operations, which are required to make a 
machine preparation for a individual measurement. 

2  HUMIDITY ANALYSIS BY MEASUREMENT OF DISSIPATION FACTOR AND CAPACITY 

 State of new insulation in operation mostly deteriorates due to surface contamination of insulators and 
insulation, their moistening and ageing. If no measures are taken in time so as to avoid this degradation, the 
situation usually results in damage of insulator and consequently in stop of electrical device. State of insulation 
of important electrical devices, such as transmission transformer which bring huge economic cost due to each 
stop in operation, needs to be checked regularly.  
 Water presence in oil transformer causes deterioration of its insulation and finally thermal defect of 
solid insulation (Fig.2). Dielectric warming can be so high that the temperature increase is out of control and 
transformer becomes dangerous for its surrounding.   
 The measurements of dissipation factor and capacities of transformer windings are used for additional 
determination of insulation quality as whole or only of some parts of transformer. The value of dissipation factor 
indicates presence of polar and ion compounds in oil and it also determinate the aging of oil. The degree of oil 
humidity can be measured by temperature dependence of tgδ . [3]  
 The frequency dependence of capacity is next method for determination the degree of oil humidity (to 
10 kHz – Fig.1, 2 and 3). In wet isolation, the absorption current is negligible to leakage current, which is 
independent on frequency. The stage of insulation can be determined as the ratio of capacities at two different 
frequencies. Frequencies 2 and 50 Hz are used in the case of transformer of class A. Values of the ratio: C2/C50 
before the dehydration are in the range between 1,3 and 2,3 and after the dehydration are around 1,2. 
 The next method on the determination of oil humidity is the measurement the value of capacity at 
various temperatures (Fig.1b). The capacity is also the function of the absorption processes, which are 
characterized by their time constants, and distribution of absorption charges. This method is base on the 

determination of the ratio
20

2075

C
CC −

, where C20 and C75 (or C80) are capacities at 20 and 75 °C (or 80 °C).  

 
 For some disadvantages of experiment this method was substitute by previous method base on the 
determination of the ratio C2/C50. This method is used also by IDAX-206 measuring system (Fig.3) constructed 
by Sweden Pax Diagnostics company. 
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  a)  Frequency dependences of capacity                                  b)  Frequency developments of capacity as function  
     at dry and damp insulation                                                      of oil temperature 

 

Fig.1  Frequency dependences of capacity on measured oil transformers 

 

 
Fig.2  Frequency developments of capacity as function of water contents in oil: 0; 0,05; 0,15 and 0,25 % 

(curve increase with water content); ratio C50 Hz/C100 Hz > 1,2 - damp insulation for all the examples [1] 

 

        
 

Fig.3  IDAX-206 measuring system [5] 
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3  DIAGNOSTICS OF TRANSFORMERS BY SFRA METHOD 

 SFRA method belongs to current most effective analyses and allows to detect the influences of short-
circuit currents, overcurrents and other effects damaging either winding or magnetic circuit of the transformer. 
This all can be performed without a necessity of decomposition of device and subsequent winding damage 
determination, which is very time consuming. [2] 

 The method of the high-frequency analysis (Sweep Frequency Response Analyzer – SFRA) is also one 
of the methods of undisassembling diagnostics of transformers. No intervention to the construction of tested 
device is demanded, the whole measurement is performed on detached device (not under the voltage). This 
method is applicable mainly for determination and measuring immediately after the manufacturing of device, i.e. 
for measuring of reference values. These parameters are consequently compared to the other measurements 
performed on the transformer, which is decommissioned, after the damages or revisions of transformer etc. 

There is possible to detect by SFRA:  
- a deformation of winding and its movements or a partial breakdown of winding, 
- a short-circuited turn or opened winding, 
- a loose and a damaged switching system, 
- a core connection problem and a core movement or its wrong grounding. 

 
 Results measured on the new transformer can be used as the reference parameters for further 

comparison with values measured later after certain operation time of the transformer. They can be also 
compared with the test results performed after the transformer breakdown (or after the n-short-circuits) or repair 
or it can be used as a diagnostic test, when vibration sensors indicate some potential problem in transformer. 

  The behaviour of transformer winding response reflects e.g. electromagnetic couplings between the 
winding and transformer tank, also between the primary and secondary (eventually tertiary) winding, between 
the windings of particular phases or between turns themselves of particular windings.   

  The power transformer measurement requires a setting up of the frequency range from 10 Hz to 1÷2 
MHz (Fig.4 and 5), whereas there is necessary to follow the right measuring technique to prevent various 
inaccuracies and faults.  

 

      
a)   Magnitude Chart of three-winding transformer             b)  Frequency developments of transformer  
      by DOBLE M5100 measuring system                 parameters (Z [mΩ], R [mΩ], L [mH], C [nF]) 

 
Fig.4  Frequency responses of transformers by SFRA method 

 
 During the open circuit tests a mechanical condition of tested winding and ferromagnetic core is detected. 

The following curves typical for this measurement provide us important information about changes in the core, 
which are visible in low frequencies, while higher frequencies refer to problems such as winding movements or 
turn-to-turn fault. During the short circuit tests only the winding condition in primary or secondary part of 
transformer is detected. This measurement notifies reliably of deformation of inner winding and its movement as 
a result effects of short-circuit currents. 
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Fig.5  Magnitude Chart of transformer 220/52V by spectral analyzer system 
 
4  CONCLUSION 
 Problem of the frequency analysis of transformers is very comprehensive and its application becomes 
interesting for many transformer manufacturers and operators. From the long-term point of view the frequency 
methods are supposed to be very useful and it provides enough information on tested transformers. These 
transformers have their reference data obtained by the manufacturers, suitable for the comparison with further 
data of particular transformer. 

 
 This work was supported by the Grant Agency VEGA from the Ministry of Education of Slovak 
Republic under contract 1/0548/09. 
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NOVÁ METODA DIAGNOSTIKY KIRCHHOFFOVÝCH ZÁKONŮ  
Jaromír Kijonka 

VŠB-Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, Ostrava- Poruba 708 33 
 

Annotation: The paper deals with scalar product of time varying function-current and voltage waveforms for verification of 
Kirchhoff`s laws for root means square values current and voltages.  
1 ÚVOD 

Vlastnosti elektrotechnických zařízení nelze nikdy posuzovat přímo, ale pomocí modelů, které 
vytváříme na základě změřených veličin. V elektrotechnice existují pouze dva druhy měřitelných časových 
funkcí – okamžité hodnoty proudu a napětí. Měřené periodické průběhy veličin  charakterizujeme jejich 
efektivní hodnotou, kterou vypočítáme jako druhou odmocninu střední hodnoty skalárního součinu okamžitých 
hodnot dvou identických funkcí na časovém intervalu jedné periody T  nebo jejich celočíselných násobků 

definičním výrazem 
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∫
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V d.1),(1 2   .                                                                                                           (1) 

Efektivní hodnoty lze pouze vypočítat tabulkovým procesorem, v němž vytváříme virtuální laboratoře 
pro činnostně orientovanou výuku elektromagnetických jevů, což je podporováno řešením projektu ESF 
„Personalizace výuky prostřednictvím e-learningu. 

2 TEORETICKÝ ROZBOR 
Chceme-li z údajů multimetrů (ampérmetrů, voltmetrů) verifikovat Kirchhoffovy zákony nastává 

problém, protože doposud nebyly formulovány korektní rovnice pro integrální hodnoty veličin.  
Běžně známý symbolický počet, jenž byl vytvořen na konci 19. století Steinmetzem, či harmonická 

analýza z počátku 19. století jsou pro řešení tohoto problému nepoužitelné. 
V roce 2009 na Katedře elektrotechniky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava byla 

odvozena metoda, která výše uvedený problém řeší. 
Kirchhoffovy zákony můžeme verifikovat pouze ve složeném obvodu, který je tvořen alespoň dvěma 

obvodovými prvky. Pro okamžité hodnoty jejich veličin  a okamžitou hodnoty výsledné veličiny  
sestavíme v souladu s Kirchhoffovými zákony rovnici 

21 ,vv 3v

3210 vvv ++=  .                                                                                                                                    (2) 

Ale jakou rovnici použít v souladu s Kirchhoffovými zákony pro integrální hodnoty veličin? Odvodíme 
ji snadno podle definičního výrazu efektivní hodnoty (1). Rovnici pro okamžité hodnoty veličin (2) umocníme 
na druhou 
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poté získanou rovnici integrujeme na časovém intervalu jedné periody T  nebo jejich celočíselných násobků  
a následně vypočtené hodnoty dělíme dobou časového intervalu, čímž získáme výraz [1] 
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Z toho vyplývá, že ze samotných efektivních hodnot  nelze sestavit rovnice vyhovující 
Kirchhoffovým zákonům, vždy musíme uvažovat i synergické produkty druhého řádu všech incidujících veličin. 

kV

3 EXPERIMENTY 

Odvozenou rovnici (3) budeme nyní aplikovat na změřených okamžitých hodnotách proudů  
(obr. 1)  třívodičové sítě napětí . 

321 ,, iii
kV22

Evidentně je splněn 1. Kirchhoffův zákon pro okamžité hodnoty proudů vyjádřený rovnicí 

3210 iii ++=  .                                                                                                                                       (4) 

Pro jejich integrální hodnoty odvodíme výraz 
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který pro změřené okamžité hodnoty proudů na obr. 1 vyčíslíme na časovém intervalu  ms20=T
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Hodnotu  můžeme považovat za zanedbatelnou chybu způsobenou nejistotou měření. 
Průběhy skalárních součinů proudů synergických produktů 2. řádu jsou uvedeny na obr. 3. 

2A284,0

V obr. 2 jsou změřené okamžité hodnoty fázových napětí .  Evidentně je splněn 2. Kirchhoffův zákon 
pro okamžité hodnoty napětí vyjádřený rovnicí 

321 ,, uuu

3210 uuu ++=                                                                                                                                                      (7) 
Pro jejich integrální hodnoty  podle rovnice (3) vymezíme výraz  
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který pro změřené okamžité hodnoty napětí na obr. 2 vyčíslíme na časovém intervalu  v rovnici (8) ms20=T
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Hodnotu  můžeme považovat za zanedbatelnou chybu způsobenou nejistotou měření. Průběhy 
skalárních součinů napětí synergických produktů 2. řádu jsou na obr. 4. 

2kV028,0

 
4 DISKUZE 

Kirchhoffovy zákony pro integrální hodnoty veličin lze verifikovat pouze rovnicemi vyjadřující 
geometrický součet efektivních hodnot a dvojnásobků středních hodnot na době periody (nebo jejich 
celočíselných násobků) skalárních součinů kombinací dvou všech incidujících veličin výrazem 
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Efektivní hodnota veličiny je vždy nezáporné reálné číslo, proto i součet druhých mocnin efektivních 
hodnot veličin je nezáporné reálné číslo 
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Proto, aby byla splněna rovnice (10) musí být součet skalárních součinů všech incidujících veličin 
nekladné reálné číslo 
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kde symbolem  jsme označili součet synergických produktů 2. řádu. s2V
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c) proud i3; I3=30,19 A, c) napětí u3; U3=13,44 kV, 

Obr. 1 Okamžité hodnoty síťových proudů. Obr. 2 Okamžité hodnoty fázových napětí. 

Potom rovnici (10) zapíšeme ve tvaru 

0s2
2

ef =+ VV                                                                                                                                         (15) 

a vyjádříme slovy: Součet druhých mocnin efektivních hodnot všech veličin uzlu nebo smyčky a synergických 
produktů 2. řádu všech incidujících veličin je roven nule. 

Výpočet realizujeme tak,že sestavíme rovnici pro okamžité hodnoty veličin, umocníme ji na druhou, 
poté integrujeme podle času na intervalu jedné periody nebo jejich celočíselných násobků a nakonec dělíme 
dobou intervalu. 

Takovéto výpočty lze realizovat pouze digitálním zpracováním signálů vhodným výpočetním 
algoritmem v prostředí, jenž obvykle nazýváme virtuální laboratoř. 
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c) synergický produkt 2(i2,i3)/J, c) synergický produkt 2(u2,u3)/J, 

Obr. 3 Hodnoty skalárních součinů proudů 
synergických produktů 2. řádu. 

Obr. 4 Hodnoty skalárních součinů napětí 
synergických produktů 2. řádu. 

5 ZÁVĚR 

Chceme-li verifikovat rovnice vyjadřující Kirchhoffovy zákony v obvodech s časově proměnnými 
veličinami musíme mít k dispozici vybavení, které uživateli poskytuje signály všech incidujících veličin ve 
stejných časových intervalech. 

Rovnice popisující Kirchhoffovy zákony pro integrální hodnoty veličin jednoznačně vyjadřujeme 
geometrickým součtem druhých mocnin efektivních hodnot veličin a hodnot synergických produktů druhého 
řádu všech incidujících obvodových veličin, proto je nelze verifikovat měřicí technikou, která poskytuje pouze 
údaje o efektivních hodnotách veličin. 
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MERANIE ELEKTRICKEJ PRIERAZNEJ PEVNOSTI KVAPALNÝCH 
DIELEKTRÍK  

Iraida Kolcunová, Martin Marci 
Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach 

 

Annotation: Development of new technologies and materials in electric power engineering is very closely associated with 
question of ecology presently. Daily, there is consumed thousands tons of electroinsulating materials, including of 
electroinsulating oil, which are the main component of paper - oil transformers by power systems devices production. 
Precautions against oil leakage into environment, during failure, liquidation, but also normal operation are  really expensive 
and not absolute safe. Therefore, the current effort is to find new, environmentally friendly alternative, which could be 
organic oils. Electrical characteristics of these oils are still not clearly investigated, therefore this paper deals with research 
and comparison of electric disruptive strength of mineral oils, silicone oil and vegetable oils, which is an important electrical 
parameter of liquid dielectrics. 

1 ÚVOD 

Elektrická energia je základ a nevyhnutnosť pre každú výkonnú ekonomiku a zároveň vytvára 
podstatným spôsobom životnú úroveň jednotlivca a celej spoločnosti. Táto overená skutočnosť má aj svoje 
spätné väzby prejavujúce sa v požiadavkách na poskytovanú elektrickú energiu a to v oblasti kvality 
a spoľahlivosti jej dodavky. 

Spoľahlivosť elektrizačnej sústavy v súčasnosti  v prostredí liberalizovaného trhu má ešte väčší 
význam, pretože na nej sa podieľajú nezávislé účastníci technologického procesu výroby, prenosu a distribúcie 
elektrickej energie. Úloha riešenia spoľahlivosti dodavky elektrickej energie je zdôraznená pre plánovaní 
a tvorbe energetickej politiky každého štátu, a to nie len z titulu výrobnej základni, ale aj potrebných 
prenosových a distribučných sieti. 

Spoľahlivosť a bezpečnosť dodavky elektrickej energie odberateľom zahrňuje v sebe prerušenie 
dodavky elektrickej energie a neprípustné zníženie kvality jej dodavky. Príčiny,  vedúce k prerušeniu dodávky 
alebo zníženiu kvality elektrickej energie, majú charakter náhodných dejov.  Môžu to byť  poruchy 
v elektrizačnej sústave spôsobené poškodením elektroenergetických zariadení v dôsledku starnutia a degradácii 
vysokonapäťovej izolácii - jednou z najdôležitejších súčastí vysokonapäťových elektroenergetických zariadení. 
Pri poruche elektrickej izolácie dochádza k poruche celého zariadenia, preto je potrebné venovať jej veľkú 
pozornosť. 
 Elektroizolačné oleje založené na ropnej báze boli desaťročia a stále sú najviac používaným kvapalným 
dielektrikom v silových elektroenergetických zariadeniach, hlavne kvôli ľahkej dostupnosti a nízkej cene. Tieto 
oleje však nie sú ekologicky nezávadné a ich používanie bolo stále spojené s istým rizikom. 
 V dnešnej spoločnosti sa vo všetkých priemyselných odvetviach vrátane elektroenergetiky dostáva stále 
viac do popredia problém ekológie. Snahou je nahradiť doteraz používané minerálne oleje menej škodlivými 
rastlinnými olejmi. Tejto problematike sa venuje niekoľko prác. Pozri napríklad [1-4]. 
 Táto práca sa venuje skúmaniu elektrickej prieraznej pevnosti rastlinných olejov, minerálneho oleja 
a silikónového oleja. Tento výskum spočíva z merania hodnoty preskokového napätia a určenia elektrickej 
prieraznej pevnosti, vyhodnotenia a porovnania výsledkov jednotlivých olejových vzoriek.  
 Cieľom práce je na základe meraní porovnať jednu zo základných elekroizolačných vlastnosti olejových 
vzoriek a tým určiť vhodnosť využitia rastlinných olejov ako alternatívu pre dnes používané minerálne 
elektroizolačné oleje z pohľadu elektrickej prieraznej pevnosti. 
 
2  TEORETICKÁ ČASŤ 
Preskok v kvapalných dielektrikách 

Elektrický preskok v kvapalných dielektrikách je jav, pri ktorom dôjde k preklenutiu vzdialenosti medzi 
elektródami s následným poklesom napätia na elektródach a pretekaním veľkého prúdu, pričom dielektrikum 
prestáva byť dielektrikom, zhoršenie izolačných vlastnosti kvapalného dielektrika je spravidla iba prechodné. [5] 
Preskokové napätie 

Preskokové napätie vyjadruje mieru schopnosti oleja, odolávať elektrickému namáhaniu. Je to 
minimálne napätie, ktoré  v oleji spôsobí taký vzrast elektrickej vodivosti, že dôjde k elektrickému prierazu. 
V mieste prierazu vplyvom značného zvýšenia  prúdu, ktorý začne pretekať dielektrikom, dochádza k rôznym 
mechanickým, tepelným a chemickým dejom, ktoré menia vlastnosti dielektrika natoľko, že nie je schopný sa 
úplne vrátiť do pôvodného stavu z dôvodu výskytu tuhých častíc a chemických zlúčenín, či už v kvapalnom, 
alebo plynnom skupenstve, ktoré vznikli pôsobením elektrického výboja. Voľná voda, plynné dutinky, ale aj 
pevné častice majú sklon k migrácii do miesta so zvýšeným namáhaním, a tým podstatne znižujú hodnotu 
preskokového napätia, takže preskokové napätie slúži ako ukazovateľ obsahu znečistenia oleja. [5] 
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Elektrická pevnosť 
Elektrická pevnosť je popri polarizácii, elektrickej vodivosti a dielektrických stratách jedna zo 

základných kvalitatívnych charakteristík dielektrika. Dielektrikum si v elektrickom poli zachováva izolačné 
vlastnosti len do určitej hodnoty intenzity elektrického poľa, ktoré naň pôsobí. Po dosiahnutí tejto hraničnej 
(kritickej) intenzity jeho odpor klesá na úroveň odporu vodivých materiálov. [6] 

V prípade homogénneho elektrického poľa je intenzita elektrického poľa na celej dráhe prierazu všade 
rovnaká, a preto elektrickú pevnosť vypočítame podľa vzťahu: 

d
U

E p
p =  (1) 

Ep [kV.mm-1] elektrická pevnosť izolantu, 
Up [kV]  preskokové napätie izolantu,  
d [mm]  vzdialenosť medzi elektródami. 

 
Elektrická pevnosť je parametrom, ktorý sa najčastejšie používa pre posúdenie kvality izolačných 

olejov. Určiť presne a hodnoverne elektrickú pevnosť kvapalných dielektrík je oveľa náročnejšie, ako 
u dielektrík pevných alebo plynných. Hlavnou príčinou je fakt, že proces preskoku v izolačnej kvapaline 
a veľkosť preskokového napätia závisí od celého radu náhodných faktorov, hlavne od nečistôt v izolačnej 
kvapaline. Medzi faktory, ktoré najviac ovplyvňujú elektrickú pevnosť patrí obsah vody v oleji, množstvo 
tuhých nečistôt, usporiadanie elektród a dĺžky pôsobenia priloženého napätia. 

 
3  ZOSTAVENIE MERACIEHO PRACOVISKA 
Meranie elektrickej prieraznej pevnosti olejov 

Meranie elektrickej prieraznej pevnosti bolo vykonané na piatich vzorkách olejov. Konkrétne sa jednalo 
o nový minerálny olej ITO 100, zostarnutý minerálny olej ITO 100, ktorý bol v minulosti dlhšiu dobu vystavený 
laboratórnym meraniam a prístupu vzduchu v laboratórnych podmienkach, nový silikónový olej Lukosoil M200, 
repkový rastlinný olej Raciol a slnečnicový rastlinný olej Vénusz. 
Samotné meranie bolo vykonané na skúšobnom zariadení TuR Dresden na meranie preskokového napätia (Obr. 
1), ktoré zabezpečilo plynulé zvyšovanie napätia pri meraní všetkých vzoriek. 
 

 
Obr. 1 Skúšobné zariadenie TuR Dresden 

Postup merania 
Do meracej nádobky (Obr. 2) skúšobného zariadenia TuR Dresden sa naliala meraná vzorka oleja a to 

tak, že sa liala na jednu z elektród, odkiaľ stekala do nádobky z dôvodu čo najmenšieho premiešania sa oleja 
a zmiešania sa so vzduchom, ktorého prítomnosť v oleji by mohla mať vplyv na hodnotu elektrickej prieraznej 
pevnosti. Po naliatí oleja do meracej nádobky sa tento nechal ustáť 30 minút, aby sa prípadné tuhé nečistoty 
mohli usadiť a rovnako aby mohli uniknúť vzduchové bublinky, ktoré sa do oleja dostali pri nalievaní. 
 

 
Obr. 2 Meracia nádoba skúšobného zariadenia TuR Dresden 

 
Prvý preskok sa vykonal pri prednastavenej vzdialenosti 0.3mm. Po preskoku nasledovala trojminútová 

pauza kvôli regenerácii oleja. Pri konkrétnej vzdialenosti sa tento postup opakoval 5krát, následne sa 
medzielektródová vzdialenosť zväčšila na hodnotu 0,6mm; 0,9mm; 1,2mm; 1,5mm; 1,8mm; 2,1mm; 2,4mm; 

 18



DESAM 2010 – Diagnostika elektrických strojov a materiálov 
 

2,7mm; 3mm. Po ukončení merania na danej vzorke oleja sa nádoba očistila technickým benzínom a teplou 
vodou a nechala sa sušiť 24 hodín. 

 
Vyhodnotenie merania elektrickej prieraznej pevnosti olejov  

Po získaní hodnôt preskokového napätia pre každú vzdialenosť všetkých vzoriek oleja bola najnižšia 
a najvyššia hodnota vyškrtnutá. Zo zvyšných troch hodnôt preskokového napätia sa vypočítal aritmetický 
priemer Up. Na základe tejto hodnoty sa podľa vzťahu (1) vypočítala elektrická prierazná pevnosť pre každé 
preskokové napätie priradené určitej vzdialenosti elektród, ktorá sa opäť zapísala do tabuľky. Na základe týchto 
tabuliek boli vyhotovené grafy pre preskokové napätie a elektrickú prieraznú pevnosť. Keďže preskok je 
náhodný jav, spojnica bodov hodnôt v grafe nezodpovedá presne učebnicovému hladkému priebehu, preto sú 
hodnoty preskokového napätia a elektrickej prieraznej pevnosti v grafe naznačené len ako body a spojnicu tvorí 
lineárna aproximačná priamka pre preskokové napätie a logaritmická aproximačná krivka pre elektrickú 
prieraznú pevnosť. Minimálna vzdialenosť 0,3mm je vybraná zámerne, kvôli problémom s oblúkom 
v medzielektródovom priestore pri menších vzdialenostiach. 

 
Nový minerálny olej ITO 100 

Tab. 1 Hodnoty Up a Ep nového minerálneho oleja ITO 100 
d[mm] 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 
U[kV] 9,33 19,66 32 34,33 35,67 37,67 43 48,33 51,33 60,67 

Ep[kV/mm] 31,11 32,77 36,56 28,61 23,78 20,92 20,47 20,138 19,01 20,22 
 

 
Obr. 3 Závislosť Ep = f(d), Up = f(d) pre nový minerálny olej ITO 100 

 
Počas merania olej vykazoval problém so stúpajúcou nestabilitou spojenou s počtom vykonaných 

preskokov, t.z. v oleji sa po preskoku vytváral popolček, ktorý spôsobil, že po každom preskoku bolo potrebné 
medzielektródový priestor prečistiť, alebo čakať dlhšiu dobu. V opačnom prípade sa občas stalo, že hodnota 
preskokového napätia bola nižšia pri väčších medzielektródových vzdialenostiach ako pri menších 
medzielektródových vzdialenostiach. 
 
Zostarnutý minerálny olej ITO 100 

Tab. 2 Hodnoty Up a Ep zostarnutého minerálneho oleja ITO 100 
d[mm] 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 
U[kV] 9,17 15,33 23,33 27 30 36 45,67 46,67 50,67 52,33 

Ep[kV/mm] 30,55 25,55 25,92 22,5 20 20 21,74 19,44 18,77 17,44 
 

 
Obr. 4 Závislosť Ep = f(d), Up = f(d) pre zostarnutý minerálny olej ITO 100 
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Počas celého merania sa pri každej vzdialenosti vyskytoval jav, pri ktorom sa po zvýšení vzdialenosti 
medzi elektródami hodnota preskokového napätia nezvýšila, ale skôr znížila. Tento problém bol odstránený 
pravidelným premiešaním oleja a veľmi dlhými prestávkami medzi meraniami. 
 
Silikónový olej Lukosoil M200 

Tab. 3 Hodnoty Up a Ep silikónového oleja Lukosoil M200 
d[mm] 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 
U[kV] 11,33 12,66 18,33 27,67 31,33 33,67 35 37,33 40,67 44,67 

Ep[kV/mm] 37,77 21,11 20,37 23,05 20,89 18,7 16,67 15,55 15,06 14,88 
 

 
Obr. 5 Závislosť Ep = f(d), Up = f(d) pre silikónový olej Lukosoil M200 

 
Po každom preskoku sa medzi elektródami vytvorili malé vzduchové bublinky a sadze, ktoré sa kvôli 

vysokej hustote oleja udržali na svojom mieste a vo veľmi veľkej miere ovplyvňovali hodnotu preskokového 
napätia, a tak bolo potrebné medzielektródový priestor očistiť po každom preskoku a pri každej vzdialenosti. 
Vysoká hustota oleja spôsobila, že sadze sa neusádzali, ale plávali v oleji a pred preskokom bola veľmi dobre 
viditeľná výstavba mostíka (Obr. 6). 
 

 
Obr. 6 Vznik sadzí pri preskoku v silikónovom oleji Lukosoil M200 

 
 
Repkový rastlinný olej Raciol 

Tab. 4 Hodnoty Up a Ep rastlinného oleja Raciol 
d[mm] 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 
U[kV] 12 26 21,66 26,67 30,33 35,67 40,33 46 47,67 51,66 

Ep[kV/mm] 40 43,33 24,07 22,22 20,22 19,82 19,2 19,16 17,65 17,22 
 

 
Obr. 7 Závislosť Ep = f(d), Up = f(d) pre rastlinný olej Raciol 
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Meranie preskokového napätia a elektrickej prieraznej pevnosti u rastlinného oleja Raciol prebehlo bez 
komplikácii a pri zachovaní všetkých stanovených postupov merania. Olej nebolo potrebné miešať, ani čistiť 
medzielektródový priestor, alebo robiť dlhšie prestávky medzi meraniami. Od vzdialenosti 1,8mm (35,67kV) sa 
medzi elektródami po preskoku začal tvoriť zákal, ktorý ale nevplýval na hodnotu preskokového napätia. 
 
Slnečnicový rastlinný olej Vénusz 

Tab. 5 Hodnoty Up a Ep rastlinného oleja Vénusz 
d[mm] 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 
U[kV] 7,67 22 29,33 32,33 36,67 39,33 42,67 44,67 47,33 52,67 

Ep[kV/mm] 25,55 36,67 32,59 26,94 24,44 21,85 20,32 18,61 17,53 17,55 
 

 
Obr. 8 Závislosť Ep = f(d), Up = f(d) pre rastlinný olej Vénusz 

 
Podobne ako u vzorky Raciol, meranie preskokového napätia na tejto vzorke prebehlo bez problémov, 

okrem medzielektródovej vzdialenosti d = 0,3mm, kedy  sa pred preskokom objavil oblúk, kvôli ktorému napätie 
nedokázalo vystúpiť na hodnotu vyššiu ako 7,67kV.  
 
Porovnanie a zhrnutie výsledkov 
 

 
Obr. 9 Porovnanie závislosti Ep = f(d),  meraných vzoriek olejov 
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Ako je možné vidieť z grafu (Obr. 9), nie je možné presne určiť, ktorý z meraných olejov dosiahol 
najlepšie výsledky čo do elektrickej prieraznej pevnosti, keďže aproximačné krivky sa pretínajú. Dá sa 
konštatovať, že najnižšie hodnoty preskokových napätí pri konkrétnych vzdialenostiach boli namerané pri 
vzorke silikónového oleja Lukosoil M200, najvyššie hodnoty pevnosti podľa očakávaní dosiahol 
transformátorový minerálny olej ITO 100. Nehľadiac na aproximačné krivky, ale na konkrétne hodnoty 
elektrickej prieraznej pevnosti, môžeme si všimnúť, že od vzdialenosti väčšej ako 1,5mm sa tieto hodnoty pre 
rastlinné a minerálne oleje pohybujú len s veľmi malým intervalom rozptylu a takmer sa zbiehajú v jednom 
bode. Pri menších vzdialenostiach sa vzorky správali nestabilne, čo mohlo byť spôsobené nedostatočnou čistotou 
meraných vzoriek t.j., mohli obsahovať mikroskopické častice, ktoré na dostatočne malých vzdialenostiach 
mohli spôsobiť vytváranie vodivých mostíkov. Tieto vznikali aj pri samotnom meraní. 

Ak vezmeme do úvahy všetky získané fakty, môžeme skonštatovať, že vzhľadom na preskokové 
napätie a elektrickú pevnosť, minerálne oleje sú v praxi právom považované za jednotku v tejto oblasti. Nedá sa 
však prehliadnuť fakt, že  rastlinné oleje vzhľadom na tieto vlastnosti nijako nezaostávajú, ale v niektorých 
prípadoch dosahujú lepšie vlastnosti ako minerálne oleje, ktoré by bez osobitného prístupu počas merania 
nedosiahli takéto vysoké hodnoty elektrickej prieraznej pevnosti. Rastlinné oleje preto môžu v tomto smere 
konkurovať minerálnym olejom, okrem dostatočne vysokej prevádzkovej hodnote elektrickej prieraznej 
pevnosti, hlavne v stabilite oleja a udržania si vysokých hodnôt elektrickej pevnosti pri opakovanej výbojovej 
činnosti. 

 

4 ZÁVER 

Cieľom tejto práce bolo zostaviť meracie pracovisko pre výskum degradácie izolačných prvkov 
elektroenergetických zariadení. Jedným z nich je aj elektroizolačný olej. Ďalším bodom bolo overiť možnosti 
náhrady minerálnych elektoizolačných olejov rastlinnými olejmi, z hľadiska ich elektrickej prieraznej pevnosti, 
ktorá je jedným zo základných parametrov elektrickej izolácie. 

Praktická časť pozostávala z merania preskokových napätí na piatich vzorkách olejov, pri rôznych 
vzdialenostiach, z čoho bola následne vypočítaná elektrická prierazná pevnosť. Táto slúžila ako hlavný 
parameter pre porovnanie vzoriek. 

Z výsledkov merania je pozorovateľné, že snahy o výskum a zavedenie organických olejov ako 
kvapalného elektroizolačného média sú opodstatnené. Ďalší výskum by preto mohol spočívať v overení hodnôt 
elektrickej prieraznej pevnosti v závislosti od namáhania vzoriek vplyvmi vonkajšieho prostredia, t.j. vlhkosti 
a prístupu kyslíka  a v závislosti od prevádzkových teplôt, ktorým sú vzorky vystavené v praxi. 
 

Tento článok bol vypracovaný s podporou projektu Vývoj unikátneho 
nízkoenergetického statického zdroja pre elektrosystémy, ITMS 26220220029, 
ktorý je spolufinancovaný zo štrukturálneho fondu EÚ ERDF v rámci výzvy 
OPV a V-2008/2.2/01-SORO  a prioritnej osi 2 Podpora výskumu a vývoja.  
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VLIV VLHKOSTI NA ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LAMINÁTŮ 
Eva Kučerová, Gabriela Morwitzová 

ZČU v Plzni, FEL, Univerzitní 26, Plzeň 306 14 

 

Annotation: The set of climatic factors influence electrical equipment in operational. These climatic factors can induce a 
failure. Temperature and humidity belongs between the most important climatic factors. When we want to find out resistivity 
of materials against the influence of environment, we have to expose these materials to climatic tests. According to results, 
we can apply such materials, which will ensure, that the product will in good operational state after longterm stress. That's 
why this article is specialized on the influence of onehundred percent humidity onto the electrical properties of chosen 
laminates. 

1 ÚVOD 

Na elektrická zařízení působí během provozu souhrn vnějších klimatických faktorů, které mohou 
vyvolat poruchu a způsobit narušení provozuschopnosti systému. Mezi nejvýznamnější klimatické faktory patří 
teplota a vlhkost. Abychom zjistili odolnost materiálů vůči vlivům prostředí, podrobujeme je klimatickým 
zkouškám. Dle výsledků pak aplikujeme takové materiály, které zajistí, že produkt bude v dobrém provozním 
stavu i po dlouhodobém namáhaní. Tento článek je zaměřen na vliv stoprocentní vlhkosti na elektrické vlastnosti 
vybraných laminátů. 

2 KOMPOZIT V ELEKTROTECHNICE 

 Kompozit je každý materiálový systém složený z více (minimálně dvou) fází, z nichž alespoň jedna je 
pevná, s makroskopicky rozeznatelným rozhraním mezi fázemi a dosahující vlastností, které nemohou být 
dosaženy kteroukoliv složkou (fází) samostatně ani prostou sumací. Tyto materiály dělíme podle počtu 
jednotlivých složek na dvousložkové a vícesložkové. Z důvodu možnosti modifikace vlastností (mechanických, 
elektrických i tepelných) jsou kompozity široce využívané ve všech technických aplikacích. 
 Třísložkové kompozity nacházejí uplatnění zejména v silnoproudé elektrotechnice v elektrických 
strojích, kde plní funkci hlavního izolačního systému. Zde se používá nejčastěji skelná tkanina, pro vyhovující 
mechanické ale i elektrické parametry, jako výztuž. Plnivem je obvykle rekonstruovaná slída, která zlepšuje 
elektrické vlastnosti. Jako pojivo se nejčastěji používá epoxidová pryskyřice, pro vyšší teplotní třídy pak i 
pryskyřice silikonová. 
 V slaboproudé elektrotechnice je nejznámější aplikací kompozitů výroba desek pro plošné spoje, Jedná 
se převážně o dvou složkové kompozity – lamináty, které jsou velmi často tvořeny skelnou tkaninou a 
modifikovanou epoxidovou pryskyřicí. Složení se může lišit v závislosti na prostředí a aplikaci. Na našem 
pracovišti byly zjišťovány elektrické a mechanické vlastnosti laminátu pro různé varianty prostředí. Tento článek 
se bude zabývat vlivem stoprocentní vlhkosti a solné mlhy na elektrické vlastnosti daného laminátu. 

3 VLIV SOLNÉ MLHY 

 Roztoky solí chemicky napadají povrchy izolantů. Tyto povrchy se zdrsní a v jejich nerovnostech 
dochází, při nižším relativním tlaku, ke kondenzaci vodních par v kapalnou vodu. V nerovnostech povrchu, které 
jsou vyplněné kapalnou vodou spolu se solí, se vytvoří vodivý elektrolyt. Korozí a zdrsněním povrchu izolantu 
se pak zmenšuje jeho povrchový odpor, popřípadě se snižuje přeskokové napětí. Pokud se ještě přidá působení 
zvýšené teploty, dojde k urychlení průběhu korozních reakcí. Nejvýrazněji se vliv solné mlhy uplatňuje 
v přímořských oblastech, kde jsou ve vzduchu rozptýleny kapičky mořské vody, která se roztříštila při příboji, a 
tím se rychleji odpařila. Čím větší obsah solí je rozpuštěn ve vrstvičce vlhkosti ulpělé na povrchu izolantu, tím 
více se urychlí jejich koroze a zvýší se vodivost takto vzniklého elektrolytu. 

4 VLIV VLHKOSTI 

 Vlhkost může být absorbována materiály v různém množství. Na vlastnosti materiálů může působit jak 
velká, tak i malá vlhkost či rychlé změny vlhkosti. Vlhkost může ovlivnit zejména mechanické a elektrické 
vlastnosti, např. permitivitu, rezistivitu a elektrickou pevnost, ale i chemické vlastnosti většiny materiálů. 
Navlhání je často provázeno bobtnáním (u organických materiálů), které se vlivem vyšších teplot ještě urychluje. 
Dále může docházet k vyluhování některých složek z materiálu, které pak mohou způsobovat korozi dalších částí 
zařízení.  
 Povrchová vlhkost, námraza apod. vedou k povrchovým jevům – povrchové erozi a přeskoku. U 
polymerů mohou vznikat vzájemným působením elektrického pole a vlhkosti útvary zvané vodní stromečky 
(klesá elektrická pevnost). 
 
 

 23



DESAM 2010 – Diagnostika elektrických strojov a materiálov 
 

5 EXPERIMENT  

 Pro ověření vlivu 100 % vlhkosti a solné mlhy na elektrické vlastnosti kompozitů byl použit materiál 
Lamplex FR4. Jedná se o desky tvořené skelnou tkaninou, které jsou impregnovány brom-epoxidovou 
pryskyřicí. 
 Pro stanovení vlivu těchto faktorů byly vzorky kondicionovány v solné mlze a stoprocentní vlhkosti. 
Obě expozice byly provedeny podle současných platných norem. Četnost jednotlivých zkušebních souborů se 
pohybovala od 10 do 12 kusů. Na vzorcích proběhla měření ztrátového činitele v závislosti na teplotě a napětí. 
 Expozice stoprocentní vlhkostí probíhala ve vlhkostní komoře. Během tohoto stárnutí byly vzorky 
odebírány v těchto časových intervalech: 96, 192, 288, 384, 480 hodin. Expozice solnou mlhou trvala sedm dní 
dle normy ČSN EN 60068-2-52, kde je určen 5 % roztok NaCl, kterým jsou vzorky postřikovány vždy po dobu 2 
hodin při teplotě 15 až 35 °C. Po postřiku se vzorky přenáší do komory pro vlhké teplo, kde se uloží při teplotě 
42 °C a relativní vlhkosti 93 %. 
 Po jednotlivých namáháních byly proměřovány jejich elektrické vlastnosti (tedy závislost ztrátového 
činitele na napětí a teplotě) a výsledky měření jsou uvedeny na obrázcích 1 – 4. .  

 

Závislost ztrátového činitele na teplotě
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Obr. 1 Závislost ztrátového činitele na teplotě po namáhání v solné mlze a 100 % vlhkosti 
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Obr. 2 Závislost ztrátového činitele na teplotě po namáhání 100% vlhkostí              
(různé doby expozice) 
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Závislost ztrátového činitele na napětí
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Obr. 3 Závislost ztrátového činitele na napětí po namáhání v solné mlze a 100 % vlhkosti 
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Obr. 4 Závislost ztrátového činitele na napětí po namáhání 100% vlhkostí               

(různé doby expozice) 
Obr. 1 a 3 porovnává dodaný stav se solnou mlhou (doba expozice 7 dní) a 100 % vlhkostí (doba expozice 8 dní 
a 20 dní). Obr. 2 a 4 různé stupně namáhání 100% vlhkostí. Bohužel u závislosti ztrátového činitele na napětí 
nebyly k dispozici hodnoty pro dodaný stav. 

Tab. 1: Procentuální změna ztrátového činitele v závislosti na teplotě po expozici solnou mlhou a vlhkostí 
vzhledem k výchozímu stavu (pouze vybraných teplot) 

solná mlha 
100% vlhkost   

192 hod 
100 % vlhkost   

480 hod teplota [°C] 

procentuální změna [%] 

30 2,4 30,4 155,4

70 10,1 5,1 83,4

90 31,6 -11,3 39,4

110 84,3 -8,1 23,7

135 59,7 5,2 26,1
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Tab. 2: Procentuální změna ztrátového činitele v závislosti na napětí po expozici vlhkostí vzhledem k prvotnímu 
namáhání tedy 96 hodinám (pouze vybraných napětí) 

100 %  vlhkost 
namáhání 

192 hodin 288 hodin 384 hodin 480 hodin 

napětí [kV] procentuální změna [%] 

0,5 8,7 26,7 42,3 62,3 
2,0 8,2 27,5 42,0 61,9 
2,5 11,3 13,7 22,2 31,3 
2,8 6,4 11,7 16,6 22,3 
3,0 6,0 10,0 16,1 19,4 

 

6 DISKUZE VÝSLEDKŮ 

 Z výsledků vyplývá, že ztrátový činitel se v závislosti na teplotě postupně zhoršuje díky vlivu 100% 
vlhkosti, po 8 dnech (192 hod) sice jen minimálně, ale po 20 dnech (480 hod) je zhoršení ztrátového činitele již 
dostatečně patrné i z obrázku 1. Z daného grafu také vyplývá, že solná mlha měla na daný materiál největší vliv. 
Obrázek 2 ukazuje zvyšování ztrátového činitele v závislosti na teplotě vlivem různých dob expozice 100% 
vlhkostí (doby expozice: 96, 192, 288, 384, 480 hod). 
 Dále pak obrázky 3 a 4 reprezentují závislost ztrátového činitele na napětí. První z grafů ukazuje 
závislost ztrátového činitele na napětí po expozici solnou mlhou po 7 dnech a 100% vlhkostí po 8 dnech a 20 
dnech (tedy 192 hod a 480 hod). Z daného grafu vyplývá, že 100% vlhkost měla na daný materiál největší vliv, 
hodnoty ztrátového činitele dosáhly vyšších hodnot než po expozici solnou mlhou.  
 Obrázek 4 ukazuje zvyšování ztrátového činitele v závislosti na napětí vlivem různých dob expozice 
100% vlhkosti (doby expozice: 96, 192, 288, 384, 480 hod). 

7 ZÁVĚR 

 Působení vnějších činitelů na materiály a zařízení může výrazně ovlivnit jejich činnost. Proto je nutné 
se této problematice věnovat, i když je to záležitost velmi složitá. V současné době, která klade vysoké nároky na 
spolehlivost a činnost elektrického zařízení, je právě tato oblast studia žádaná a perspektivní. 
 Tento článek se zabýval vlivem 100% vlhkosti a solné mlhy na laminát konkrétně Lamplex FR. 
Ztrátový činitel v závislosti na teplotě je zvýšen více solnou mlhou, ztrátový činitel v závislosti na napětí je více 
ovlivněn 100% vlhkostí (bohužel nebyly k dispozici počáteční hodnoty). Dále u obou závislostí je patrné 
postupné zvyšování ztrátového činitele s dobou expozice 100% vlhkosti. Z výsledků je patrné, že tito činitelé 
jsou významnými degradačními činiteli, kteří mohou ovlivnit elektrické vlastnosti materiálu ve smyslu 
degradace.  

Práce vznikla v rámci řešení výzkumného záměru MSM 4977751310 - Diagnostika interaktivních dějů v 
elektrotechnice - řešeného na pracovišti autorů. 

LITERATURA 

[1] Rychtera, M.; Bartáková, B.: Tropikalizace elektrických zařízení. Praha: SNTL, 1960.  
[2] Kudláček, I.: Degradační procesy I. Praha: ČVUT, 1994. ISBN 80-01-01098-8. 
[3] Mentlík, V.: Dielektrické prvky a systémy. Plzeň: BEN, 2006. ISBN 80-7300-189-6. 
[4] Kučerová E.: Elektrotechnické materiály. Plzeň: ZČU, 2002. ISBN 80-7082-940-0. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 26



DESAM 2010 – Diagnostika elektrických strojov a materiálov 
 

KLASIFIKÁCIA MAGNETICKÝCH KVAPALÍN NA ZÁKLADE I(T) 
CHARAKTERISTÍK 

Karol Marton1, Ladislav Tomčo2, Roman Cimbala1, Iraida Kolcunová1, Peter Kopčanský3, Milan Timko3, 
Vlasta Závišová3 

1Fakulta elektrotechniky a informatiky TU,  Letná 9, Košice 04200 
2Letecká fakulta TU, Košice, Rampová 6, Košice 04121 

3Ústav experimentálnej fyziky SAV, Watsonova 47, Košice 04001  

 

Annotation: The anomaly was discovered at observation dependencies of current on time in magnetic fluids based on 
transformer oil ITO 100 with different concentration of magnetite nanoparticles (Fe3O4). This anomaly is connected with 
dynamics of structuralization processes in magnetic fluids. It was showed that anomaly rate is dependent on both magnetite 
nanoparticles concentration and intensity of applied electric and magnetic fields. The measurements were also carried out in 
combined magnetic and electric fields.    

1 ÚVOD 

 Práce zaoberajúce sa  výskumom elektrických vlastností magnetických kvapalín v jednosmernom a 
striedavom elektrickom poli alebo v kombinovanom elektrickom  a magnetickom poli pri ich rôznej vzájomnej 
orientácii (E||B, E⊥B) boli venované  určovaniu elektrickej pevnosti magnetických kvapalín, sledovaniu 
elektrických transportných javov v magnetických kvapalinách charakterizovaných ich vodivosťou, prípadne 
meraniu relatívnej permitivity a dielektrických  strát pre magnetické kvapaliny pri pôsobení kombinovaného 
elektrického a magnetického poľa [1, 2, 3]. Súčasne bola sledovaná magneto-dielektrická anizotropia pri meraní 
takých výpovede schopných veličín ako sú elektrická pevnosť, vodivosť alebo dielektrické straty [4]. Výsledky 
týchto experimentov ukázali, že vzhľadom na konečnú hmotnosť zložiek tvoriacich magnetickú kvapalinu ( 
magnetitové nanočastice, kyselina olejová ako povrchovo-aktívna látka a transformátorový olej ako nosná 
kvapalina) je potrebné sledovať mobilitu jednotlivých zložiek v závislosti od času pri súčasnom pôsobení 
elektrického a magnetického poľa. V [5] bolo ukázané, že dynamika štrukturalizačných javov v magnetických 
kvapalinách  závisí od koncentrácie magnetitových nanočastíc, aplikovaného magnetického poľa a času, ktorý 
zohráva dominantnú úlohu. V súvislosti so sledovaním predprierazného stavu v magnetických kvapalinách bol 
výskum orientovaný na transportné javy v silných ( E ≈ 107 Vm-1) a slabých (E ≤ 106 Vm-1) elektrických poliach. 
Kontinuálne sledovanie tohto javu je možné snímaním prúdovo-časových charakteristík za pomoci 
automatického zberu dát od začiatku objavenia sa štruktúr magnetických nanočastíc do doby ich stabilizácie [6]. 
Ukázalo sa, že táto metóda je vhodná pre klasifikáciu magnetických kvapalín kvôli jej vysokej citlivosti na 
zmeny v transporte elektrických nábojov v medzielektródovom priestore.   

2 PRÚDOVO-ČASOVÉ ZÁVISLOSTI AKO VÝPOVEDESCHOPNÁ CHARAKTERISTIKA 
MAGNETICKÝCH KVAPALÍN 

 Magnetické kvapaliny na báze transformátorového oleja ITO 100 s dispergovanými magnetitovými 
nanočasticami obalenými molekulami kyseliny olejovej boli skúmané ako izolačné média. Takéto systémy tvoria 
koloidnú sústavu, v ktorej usadzovaniu pevnej fázy bráni malá veľkosť magnetitových častíc. Proti zhlukovaniu 
nanočastíc do väčších komplexov (klastrov) pôsobí kyselina olejová ako povrchovo aktívna látka (surfaktant). 
Takáto kvapalina sa správa v elektrickom poli  ako aj v kombinovanom elektrickom a magnetickom poli ako 
izolačná kvapalina, v ktorej sa prejavujú od seba nezávisle polarizačné procesy, ktoré bežne prebiehajú 
v dielektriku. Výsledkom je suma elektrických prúdov s exponenciálne klesajúcou časovou závislosťou. Ak 
elektrické pole v medzielektródovom priestore má charakter „slabého poľa“ (E = 105 Vm-1), tak pozorovaná I(t) 
charakteristika mala priebeh, ktorý je znázornený na obr.1 a dá sa vyjadriť vzťahom [7]  
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kde ic  je celkový prúd ako makroskopický prejav na sebe nezávislých polarizačných procesov v izolačnej 
kvapaline, U je aplikované jednosmerné napätie, Ri je jednosmerný izolačný odpor po nekonečne dlhom čase, Imi 
je amplitúda i-tej zložky Debyeovho elementárneho prúdu a  τi  je časová relaxačná konštanta i–tej zložky 
Debyovho elementárneho prúdu. Pri zvýšení intenzity elektrického poľa o jeden rád (E = 106 Vm-1) bola získaná 
I(t) závislosť, na ktorej sa objavila anomália trvajúca približne 40s. Táto doba postačuje na ukončenie 
štrukturalizácie, t.j. vytvoreniu klastrov magnetických nanočastíc v medzielektródovom priestore (obr.2). 
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Obr. 1 Časová závislosť elektrického prúdu (I(t)) tečúceho magnetickou kvapalinou s koncentráciou 

Φ=0,5 %, pri Ε = 105 Vm-1, E||B a B = 40 mT. 
 

 
 
     Obr. 2 I(t) závislosť pre magnetickú kvapalinu s koncentráciou Φ=0,5 %, pri Ε = 106 Vm-1, E||B a B = 40 mT. 
 

 Zvýšením objemovej koncentrácie magnetických častíc na Φ=1 % za ostatných rovnakých podmienok 
sa miera anomálie zväčšila, čo je možné vidieť na obr.3. Z analýzy pozorovanej anomálie oproti pôvodnej 
exponenciálnej závislosti vyplýva, že anomália je spôsobená vznikom, rastom a stabilizáciou klastrov 
magnetitových nanočastíc v kombinovanom elektrickom a magnetickom poli. Práve počiatok formovania sa 
klastrov sa prejavuje prudkým nárastom elektrického prúdu a jeho postupným poklesom na hladinu 
vodivostného prúdu po ukončení štrukturalizácie. Z riešenia RLC modelu sledovaného javu v časovom intervale 
od počiatku po ukončenie procesu formovania klastrov dostávame pre tzv. „dlhú“ impulznú vlnu vzťah v tvare 
[8]: 
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kde I0 je amplitúda „dlhej“ impulznej vlny a τ1, τ2 sú časové konštanty. Táto rovnica vyjadruje prúdovú impulznú 
vlnu s aperiodickým priebehom, ktorej pôvod spočíva v rozdiele pôvodnej pozorovanej exponenciálnej závislosti 
(obr.1) a závislostí, kde sa objavuje anomália (obr.2 a obr.3).  
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     Obr. 3 I(t) závislosť pre magnetickú kvapalinu  s koncentráciou Φ=1 %, pri Ε = 106 Vm-1, E||B a B = 40 mT. 

 
Ďalšie experimenty boli venované porovnávaniu priebehov prúdovo-časových závislostí magnetickej 

kvapaliny s objemovou koncentráciou magnetických častíc Φ=1 % v elektrickom poli Ε = 106 Vm-1 pri súčasnej 
aplikácii magnetického poľa B = 40 mT a rôznych kombináciách magnetického a elektrického poľa ( B= 0 a 
E≠0, E||B, E⊥B). Tieto závislosti sú zobrazené na obr.4. Najvyššia vodivosť bola nameraná v usporiadaní  E⊥B, 
kde nárast prúdu sa objavil po prekročení doby 176,3 s. Predpokladáme, že tento jav je spôsobený špirálovitou 
dráhou nabitých častíc v magnetickom poli, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť ionizácie v medzielektródovom 
priestore. Najnižší prúd bol zaznamenaný v prípade, keď magnetické pole nebolo aplikované (B=0) a transport 
častíc bol iba pod vplyvom elektrického poľa (tmin=154,83 s).               
  

 
 

Obr. 4 Porovnanie  I(t) závislostí  pre magnetickú kvapalinu  s koncentráciou Φ=1 %, pri,  B=0, E||B a E⊥B 
(Ε = 106 Vm-1, B = 40 mT). 
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K nárastu prúdu po uplynutí približne 100 s dochádza v dôsledku zvýšenej kumulácie priestorových 
nábojov na rozhraní medená elektróda versus magnetická kvapalina, kde po vytvorení nerovnováhy dochádza 
k elektrickým mikrovýbojom. 
 Nebezpečenstvo vzniku defektov na rozhraní elektróda versus magnetická kvapalina vyvoláva 
mikropreskoky, ktoré deformujú prúdovo-časovú charakteristiku a tým aj plynulý prenos elektrických nábojov 
v obvode. Tieto efekty majú svoj pôvod v elektrochemických procesoch v magnetických kvapalinách, ktoré 
vyplývajú z ich elektrochemickej stavby. Magnetické nanočastice (Fe3O4) dispergované v koloidnom systéme pri 
aplikácii jednosmerného napätia podliehajú zákonitostiam elektroforézy. To vedie ku koagulácii, čím sa počas 
tohto fyzikálne-chemického procesu mení  koloidný roztok v blízkosti elektród na gelovitú hmotu. Dochádza 
teda k vyzrážaniu tuhej zložky (magnetických nanočastíc) z koloidného roztoku, ktorým magnetická kvapalina je 
[9]. Po vyzrážaní magnetických nanočastíc už nedochádza k rovnomernému odvádzaniu elektrických nábojov 
a ich kumulácia v medzielektródovom priestore spôsobuje pozorované elektrické preskoky. 

3 ZÁVER 

 Príspevok bol venovaný nekonvenčnej analýze novej metódy klasifikácie magnetických kvapalín 
založenej na meraní závislostí vodivostného prúdu od času pri konštantnom priloženom jednosmernom napätí. 
Merania boli vykonané v oblasti silných (ionizujúcich ) polí, kde sa výrazne prejavil účinok týchto polí, ktoré 
predlžujú transportnú dráhu nabitých častíc pohybujúcich sa v prípade E⊥B po špirále.  Tento výsledok je 
v súlade aj s ostatnými meraniami, ktoré boli orientované na určovanie vybraných dielektrických veličín. 
Prekvapujúca nie je ani tá skutočnosť, že objavené anomálie boli pozorované aj bez prítomnosti magnetického 
poľa, t.j. iba za účinku elektrického poľa. Štrukturalizácia magnetických častíc bola pozorovaná aj v elektrickom 
poli a navyše pohyb elektricky nabitých častíc je tiež zdrojom elementárnych magnetických polí.  
 Na základe vykonaných experimentov je možné rozdeliť priebeh časovo-prúdovej závislosti na štyri 
oblasti:      -     oblasť absorpčného prúdu, 

- oblasť štrukturalizácie magnetických častíc v magnetickej kvapaline, ktorá je charakterizovaná 
príspevkom „dlhej“ prúdovej vlny, 

- oblasť stabilizácie, v ktorej je tečúci prúd minimálny (dI/dt = 0),  
- oblasť nárastu prúdu, čo je spôsobené príspevkom priestorových nábojov.    

Anomálie pozorované na prúdovo-časových charakteristikách magnetických kvapalín môžu byť 
dobrým kritériom pre klasifikáciu magnetických kvapalín z hľadiska možnosti ich využitia ako izolačného 
média.   
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Annotation: This paper is dedicated to unconventional viewpoint of partial discharges in insulation system of stator in electric 
rotary device. From theoretical point of view there is described propagation of pulses that are generated by discharge activity 
in critical places. A huge amount of considerations is supported by Maxwell equations. There are expressed equations 
between intensity components of electric and magnetic field and between their common cohesion with dielectric properties of 
insulation system (relative permittivity) with relative permeability of environment. This environment is formed by Cu wire or 
stator plates. Authors come out from model concepts of stator winding. (Contribution to Partial Discharge Theory for Stator 
Windings of HV Engines) 

Abstrakt 

 Článok je venovaný nekonvenčnému pohľadu na čiastkové výboje v izolačnom systéme statora elektrického stroja 
točivého. Z teoretického hľadiska je popísané šírenie sa impulzov, produkovaných výbojovou aktivitou v kritických 
miestach, pričom značná časť úvah je podporená Maxwellovými rovnicami. Sú vyjadrené vzťahy medzi zložkami intenzity 
elektrického poľa a magnetického poľa a ich vzájomná previazanosť s dielektrickými vlastnosťami izolačného systému 
(relatívna permitivita) s relatívnou permeabilitou prostredia, ktoré je tvorené Cu vodičom, prípadne statorovými plechmi. 
Autori vychádzajú z modelových predstáv statorového vinutia. 

1 ÚVOD 

 Vychádzame zo skutočnosti, že vinutie elektrických strojov, uložené v drážkach statora môže byť za 
určitých nepriaznivých okolností „zdrojom“ výbojovej aktivity. Je to dané aj tým, že uvažované stroje nepatria 
svojou stavbou, geometriou a usporiadaním izolačného systému k jednoduchým prevádzkovým zariadeniam, 
prípadne skúšobným objektom.  
 Prax poukazuje na to, že vysokonapäťové zariadenia tohto typu majú zložitý tvar z hľadiska 
usporiadania „elektródového systému“ vyplneného viaczložkovým izolantom a preto z technologického hľadiska 
si vyžaduje väčšiu pozornosť aj modelovanie systému v drážke statora a mimo drážky. Naznačme možné typy 
porúch vyvolávajúcich vznik čiastkových výbojov v statorovej izolácii točivých strojov, prípadne mimo nej: 

• výboje v dutinkách v izolácii, 
• výboje v delaminovanej časti izolácie, elektrický stromček, 
• elektrický stromček: vodič – izolácia, 
• výboje v drážke statora, 
• povrchové výboje, 
• výboje po znečistenom povrchu na výstupe cievky z drážky, 
• výboje na porušenom odporovom nátere mimo drážky statora. 

2 PRÍSPEVOK K TEÓRII PRENOSU NÁBOJA VINUTÍM ELEKTRICKÉHO STROJA TOČIVÉHO 

 Izolačný systém elektrického stroja sa odlišuje od modelov popisovaných v literatúre (Marton [2], 
Balogh [3], Veverka [8]) tým, že v tomto prípade  sa jedná o značne geometricky pretiahnutý útvar s minimálne 
tromi prechodmi cez obklopujúce prostredie. Tento stav spočíva v zložitej stavbe vinutia. Táto skutočnosť má za 
následok to, že posuv náboja čiastkového výboja nie je simultánny (súčasný) so vznikom posuvného prúdu na 
svorkách vinutia. Posuv náboja v značne členitom elektródovom systéme spôsobí v mieste vzniku čiastkových 
výbojov lokálnu zmenu elektrického a magnetického poľa. Porucha v poli sa šíri ďalej od miesta vzniku vo 
forme elektromagnetickej vlny. Rýchlosť šírenia sa vlny závisí od média, v ktorom sa nachádza a tiež od 
elektrických a magnetických pomerov prostredia. V plyne táto rýchlosť korešponduje s rýchlosťou svetla vo 
vákuu a jej hodnota sa redukuje (mení) v závislosti od hmoty [4]:

 
 

rr

cv
µε

0=  (1)

kde c0 = 300 m/µs, 
εr – relatívna permitivita izolantu,  
µr – relatívna permeabilita prostredia (vodič Cu, statorový plech). 

 Ak pozorujeme šírenie sa impulzu v drážke, potom sa elektromagnetická vlna šíri medzi vodičom a stenou 
drážky, resp. uzemnenou ochranou proti povrchovým výbojom. Aj napriek tomu, že statorový plech sa 
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vyznačuje vysokou permeabilitou, magnetické pole, šíriace sa prostredím nedisponuje dostatočným časom na to, 
aby preniklo do feromagnetika FeSi statorového plechu. Z toho dôvodu sa dá tvrdiť, že šírenie sa signálu je 
určené iba izolantom statorového vinutia, jeho relatívnou permitivitou (εr = 3...5) a relatívnou permeabilitou 
vodiča Cu (µr = 1). 
 Takže v tomto prípade sa vlna šíri od miesta vzniku rýchlosťou 130÷170 m/µs. Ide o rovinnú vlnu, 
ktorá sa šíri pozdĺž tyče statora oboma smermi. Jednoduchšie je šírenie sa vlny v oblasti čela vinutia. 
Elektromagnetická vlna sa šíri približne rýchlosťou svetla, keďže elektrické ako aj magnetické pole sa nachádza 
medzi vodičom a statorovým plechom vo vzduchu.  
 Intenzita elektrického poľa E a magnetického poľa H elektromagnetického vlnenia je z hľadiska 
veľkosti a smeru v dielektriku závislá od polohy a času. Tieto veličiny sa navzájom dynamicky ovplyvňujú a sú 
popísané Maxwellovými rovnicami. Vzájomný pomer týchto fyzikálnych veličín HE :  je konštantný a je 
ovplyvnený prostredím (ε, µ). Matematická interpretácia je nasledovná (pozri tiež Iľkovič [4], Lehmann [1] 
a Marton [10]): 
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Vzťah HE  má dimenziu impedancie. 

3 VYJADRENIE ZÁVISLOSTI  E  A H  OD POLOHY (x, y, z) A OD ČASU (t) 

 Elektromagnetický signál vyvolaný čiastkovým výbojom nám umožňuje detekciu jeho napäťovej 
prípadne prúdovej zložky. Napätie a prúd sú veličiny, ktoré sú na každom mieste izolácie navzájom späté 
s vlnovou impedanciou Z. 
 V prípade neorientovaného postupu šírenia sa vĺn je úmerná vlnová impedancia príspevku pomeru E/H 
(príspevok dielektrika). Pri orientovanej vlne je však impedancia Z závislá tiež od geometrie vodiča, analyzovať 
však tento prípad je veľmi zložité. Prijímame preto zjednodušené riešenie pri rešpektovaní komponentov 
elektrického a magnetického poľa ako aj hustoty prúdu podľa nasledujúce vyobrazenia (obr. 1). 
Analyzujme element cievky, uložený v drážke statora: 
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Obr. 1  E, H a J usporiadané v elemente cievky 

Vychádzajúc z Maxwellových rovníc rozložíme jednotlivé komponenty E, H a J pričom predpokladáme že Ex, 
Hx, Jy budú rovné nule. Potom závislosť od polohy a času bude v diferenciálnej forme nasledovná: 
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V rovniciach sú rešpektované aj materiálové vlastnosti systému: ε a µ. 
Dvojice rovníc (7) a (8) popisujú dynamickú väzbu elektrického a magnetického poľa vo forme diferenciálnych 
rovníc druhého rádu. Rovnica (6) vyjadruje rovnováhu napätí a izolácii v smere y a z a pri zohľadnení zákona 
celkového prúdu určuje druhá rovnica prúdovú hustotu. Ak ďalej predpokladáme že hrúbka (d) izolácie je oveľa 
menšia ako šírka (b) a výška (h) vodiča, potom budeme považovať hodnoty poľa za konštantné. Z odvodeného 
pomeru E/H dostaneme vlnovú impedanciu usporiadania v drážke (Lehmann [1]): 

( )dhb
dZ

r

r
d ⋅++⋅

⋅⋅⋅=
22

120
ε
µπ  (9) 

Hodnoty impedancií v drážke sa pohybujú v rozmedzí od 170 do 220 Ω. V závislosti od konštrukcie medzi 
vodičom a stenou drážky môže byť Zd o niekoľko ohmov menšia. 

4 ŠÍRENIE SA IMPULZOV OD ČIASTKOVÝCH VÝBOJOV V PROSTREDÍ DRÁŽKY STATORA 
A VN CIEVKY, RESP. V ČELE VINUTIA 

 Čiastkový výboj predstavuje impulznú vlnu, ktorá sa šíri z defektného miesta oboma smermi. 

stator čelo vinutia

miesto
vzniku č.v. izolácia

vodič

L H Rr R
d

 
Obr. 2  Postup vĺn pozdĺž cievky 

Model znázorňuje šírenie sa prúdovej vlny ako aj odraz vlny na rozhraní: cievka – čelo vinutia (-Rr, Rd). 
Impulzy od čiastkových výbojov podliehajú zákonitostiam šírenia sa prepäťových vĺn. Pri výstupe cievky 
z drážky (čelo vinutia) dochádza ku zmene impedančných pomerov, v dôsledku čoho sa mení orientácia 
a amplitúda vlny. Hovoríme o odrazoch, čo vyjadríme koeficientom odrazu [7]: 
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kde Z1, Z2 – vlnové impedancie pri prechode z prostredia 1 do prostredia 2. Typická diskontinuita je prechod 
z drážky do čela vinutia stroja. 
 Každý vstup a výstup z drážky statora predstavuje miesto zmeny impulzu. Pre cievku dostávame takto 
minimálne 4 diskontinuity. Po viacnásobných odrazoch pôvodná impulzná vlna bude značne skreslená, čo je 
ovplyvnené nielen dobou trvania impulzu, ale aj rozdielnymi hodnotami koeficientu odrazu. Súčasne s efektom 
šírenia sa impulznej vlny existuje vzhľadom na zložitú technológiu uloženia cievok v drážkach statora aj efekt 
„priečnej väzby“, ktorý ovplyvňuje aj prenosové charakteristiky celého vinutia statora. 
Elektrická a magnetická väzba v oblasti čela vinutia je znázornená nasledovne (obr. 3). 
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Obr. 3  Efekt priečnej väzby 

Vyššie uvedený typ väzby nie je jednoduché popísať Maxwellovými rovnicami, pretože riešenie je viazané na 
vplyv vzájomnej indukčnosti, kapacitu vinutí, nelineárne straty, vírivé prúdy a pod. 

5 VIACČLÁNKOVÝ MODEL VINUTIA 

 Za účelom doplnenia predchádzajúcich úvah, poukážeme na usporiadanie (uloženie) tyče generátora 
v drážke statora po technologických úpravách (pozri obr. 4) 

Cu vodič

Vnútorná ochrana
proti výbojom

Izolácia

Polovodivá ochrana
proti výbojom

Vonkajšia ochrana
proti výbojom

Statorový plech

 
Obr. 4  Tyč vinutia v drážke [5], [1] 

Kapacitno – odporový model usporiadania na obr. 4 je znázornený na obr. 5 
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Obr. 5  Kapacitno – odporový model 

Model charakterizuje časť statorovej tyče uloženej v drážke. Toroidná sonda TS je aplikovaná v uzemňovacej 
časti statora a má funkciu induktívneho snímača pri snímaní výpovedeschopných veličín zodpovedajúcich 
čiastkovým výbojom (n, q, Qsum, We atď.) Model cievky, vystupujúcej z drážky statora, je detailne popísaný napr. 
v prácach Veverku [8] a Lescha [9], preto ho na tomto mieste nebudeme uvádzať.  
Princíp metódy induktívne viazanej sondy na snímanie čiastkových výbojov je na obr. 6. 
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Obr. 6  Induktívne viazaná sonda (Marton [6]) 

Ide o aplikáciu sondy s otvoreným jadrom, prípadne s uzavretým jadrom (toroid). Signál je po analógovom 
snímaní digitálne spracovaný a vyhodnotený PC technikou. 

6 ZÁVER 

 Impulzom pre zostavenie predloženej úvahy boli skúsenosti pracoviska [7] so šírením sa signálov 
impulzného charakteru pri štúdiu napäťových javov v elektrických a mikroelektronických obvodoch. Ďalším 
popudom bola štúdia Lehmana [1] zameraná na monitorovanie čiastkových výbojov vo veľkých generátoroch. 
Poznanie šírenia sa impulzov z defektných miest prostredím je značným príspevkom k diagnostike izolačného 
systému elektrických strojov točivých, k lokalizácii miesta výskytu čiastkových výbojov v sústave cievka – 
drážka a ku kvantitatívnemu a kvalitatívnemu hodnoteniu výbojovej aktivity vo vn strojoch a v generátoroch. 
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ANALÝZA PROUDOVÝCH RÁZŮ PŘI ZAPÍNÁNÍ VELKÝCH BLOKOVÝCH 
TRANSFORMÁTORŮ S VYUŽITÍM MONITOROVACÍHO SYSTÉMU NEMES 

Oto Mareček, Miloš Kaška 
TES s.r.o. Pražská 597, Třebíč, 674 01, Czech Republic 

 

Annotation: Switching on the main block transformers i.e. of 1200 MVA power leads to the voltage and current phase 
unbalance. This asymmetrical current and voltage effects on electrical power system 400 kV and causes failure of electric 
facilities in power stations. The article brings analysis of switching on these main block transformers, their influence on 
function and failures of the facilities and corrective measures to eliminate it in the period from the first switching on to the 
present. 

Anotace: Vznik a šíření proudových a napěťových nesymetrií při zapínacích rázech velkých elektrárenských blokových 
transformátorů 1200 MVA napájených z rozvodny 400 kV má vliv na chování ES a výpadky elektrických a technologických 
zařízení elektrárny. V příspěvku jsou uvedeny analýzy zapínacích rázů transformátorů 1200 MVA, jejich vliv na chování a 
výpadky zařízení a opatření k jejich zamezení, od prvního uvedení transformátorů do provozu až po současnost.  

1 ÚVOD 

 Blokové transformátory 1200 MVA na jaderné elektrárně Temelín slouží k přenesení elektrické energie 
vyráběné turbogenerátory do přenosové ES. Při zapínaní blokových transformátorů 1200 MVA dochází 
ke vzniku a šíření proudových a napěťových nesymetrií, které mají vliv na chování ES, způsobují poruchy a 
výpadky elektrických a technologických zařízení bloků elektrárny. Při zapínání také vzniká a šíří se spínací 
přepětí, které napěťově namáhá především izolaci vlastních blokových transformátorů. Od uvedení blokových 
transformátorů 1200 MVA do provozu bylo nutné řešit tyto problémy a aplikovat opatření k jejich omezení a ani 
v současnosti po téměř 12-ti letech provozování blokových transformátorů nejsou všechny vzniklé problémy se 
zapínacími rázy zcela uspokojivě vyřešeny. 

2 POUŽITÉ ZKRATKY A OZNAČENÍ 

ES     elektrizační soustava 
ETE     jaderná elektrárna Temelín 
MOSAD®-5 monitorovací systém analogových a dvouhodnotových signálů na 

ETE 
MOSAD®-MST    monitorovací systém transformátorů na ETE 
1AT a 2AT    blokový transformátor na 1. a 2. bloku (420 kV // 24 kV) 
1SP a 2SP    turbogenerátor na 1. a 2. bloku (1000 MW) 
1BT1, 1BT2 a 2BT1, 2BT2 odbočkové transformátorů na 1. a 2. bloku 

(24 kV // 6,3 kV / 6,3 kV) 
7BT1, 7BT2 a 8BT1, 8BT2  rezervní transformátory na 1. a 2. bloku (110 kV // 6,3 kV / 6,3 kV) 
1BA až D a 2BA až D   rozvodny 6 kV vlastní spotřeby bloku 
7BA až D a 8BA až D   rozvodny 6 kV rezervního napájení vlastní spotřeby 
HCČ     hlavní cirkulační čerpadlo (8 MW) 
JTP     jisticí transformátory proudu 
I_1AT – fáze L1, 2 a 3   okamžité hodnoty proudu transformátoru 1AT na straně 400 kV 
U_MST – 1AT – VVN – fáze L1, 2 a 3 okamžité hodnoty přepětí transformátoru 1AT na straně 400 kV 
U_MST – 1AT – VN – fáze L1, 2 a 3 okamžité hodnoty přepětí transformátoru 1AT na straně 24 kV 
U_MST – 1BC – fáze L1, 2 a 3  okamžité hodnoty napětí pracovních přívodů rozvodny 6 kV 1BC 
 

3 TEORETICKÝ ROZBOR ZAPÍNACÍHO RÁZU TRANSFORMÁTORU 

3.1 ZAPÍNACÍ PROUD JEDNOFÁZOVÉHO TRANSFORMÁTORU 

 Značně velký proud může protékat vinutím transformátoru nejen při zkratech nebo velkých přetíženích, 
ale za určitých okolností i při zapnutí transformátoru do ES. Teoretický rozbor zapínacího rázu transformátoru 
budeme demonstrovat na příkladu jednofázového transformátoru za předpokladu, že v okamžiku připojení není 
výstupní vinutí zatíženo. 
 Jestliže bychom zanedbali činný odpor vstupního vinutí a činnou složku proudu kryjící ztráty v železe, 
pak by se proud odebíraný transformátorem v ustáleném stavu opožďoval za napětím o úhel 90°. 
 V okamžiku zapnutí transformátoru do ES musí být hodnota proudu rovna nule, nezávisle na okamžité 
hodnotě napětí v tomto okamžiku. Tato hodnota napětí má rozhodující vliv na další průběh poklesu 
magnetizačního/zapínacího proudu. Je-li transformátor zapnut v okamžiku, kdy napětí dosáhlo své maximální 
hodnoty, pak tok v magnetickém obvodu bude procházet nulou, za předpokladu, že magnetický obvod nemá 

 37



DESAM 2010 – Diagnostika elektrických strojov a materiálov 
 

remanenci. Z toho vyplývá, že v tomto případě nastane ustálený stav a vstupním vinutím bude protékat proud 
kryjící pouze magnetizační ztráty a nedojde ke vzniku stejnosměrné složky proudu. 
Druhým krajním případem je zapnutí v okamžiku, kdy napětí prochází nulou. V ustáleném stavu odpovídá 
nulové hodnotě napětí maximální hodnota magnetického toku. Za předpokladu, že magnetický obvod nemá 
remanenci, musí vzniknout stejnosměrná složka, protože magnetický tok v prvním okamžiku musí být rovný 
nule. Přičtením této stejnosměrné složky k ustálenému průběhu magnetického toku dosáhne maximální hodnota 
magnetického toku dvojnásobné hodnoty vzhledem k předchozímu případu.  
 Další zvýšení maximální hodnoty magnetického toku může být způsobeno remanentním magnetizmem. 
Maximální hodnota magnetizačního/zapínacího proudu bude při tak značné hodnotě magnetizačního toku 
samozřejmě mnohem větší než amplituda proudu v případě připojení transformátoru při maximální hodnotě 
napětí. 
 Hodnota i polarita remanentního magnetizmu může být obecně různá. Tento magnetický tok může 
zvětšovat nebo zmenšovat celkový magnetický tok při zapnutí transformátoru. 
 Po určité době, v rozmezí několika desítek až několika tisíc period, stejnosměrná složka magnetického 
toku zaniká a magnetický tok začíná probíhat sinusově. Doba útlumu stejnosměrné složky závisí mimo jiné na 
velikosti transformátoru, přičemž delší časy platí pro větší transformátory. 
 Uvedený rozbor magnetizačního/zapínacího rázu transformátoru byl proveden za předpokladu 
konstantního napětí vstupní strany transformátoru (jeho efektivní hodnoty) a při zanedbání činného odporu 
vinutí. Tento odpor tlumí stejnosměrnou složku magnetického toku a tím zmenšuje největší možné hodnoty 
zapínacího proudu. 

3.2 ZAPÍNACÍ PROUD TŘÍFÁZOVÉHO TRANSFORMÁTORU 

 U trojfázového transformátoru je analýza průběhu magnetizačního/zapínacího proudu značně obtížnější 
než u jednofázového transformátoru. Ovlivňují to tito činitelé: 
a) nesnadnost zjištění hodnoty i smyslu toku remanentního magnetizmu v každém jádře, 
b) vliv jádra s nasyceným magnetickým obvodem na reaktance zbylých jader, 
c) závislost průběhu zapínacího proudu na spojení vinutí, 
d) možnost nestejného časového sepnutí kontaktů vypínače. 
Obecně lze konstatovat, že proud tekoucí transformátorem při jeho zapnutí do ES není pro něj nebezpečný – ani 
z hlediska oteplení, ani z hlediska sil, které mohou vzniknout mezi jednotlivými částmi zapnutého vinutí. 
Magnetizační/zapínací ráz proudu však může víceméně nepříznivě ovlivnit činnost jisticích a měřicích zařízení. 

4 BLOKOVÝ TRANSFORMÁTOR 1200 MVA 

4.1 PARAMETRY TRANSFORMÁTORU 

Elektrárenský blokový transformátor 1(2)AT se skládá ze tří jednotek. 
Jmenovitý výkon:     3 x 400 MVA, tj. 1200 MVA 
Jmenovité napětí primáru:     420/√3 kV 
Jmenovité napětí sekundáru:    24 kV 
Jmenovitý proud primáru:     1650 A 
Jmenovitý proud sekundáru:    28867/√3 A 
Napětí nakrátko:      13,9% 
Zapojení:      Yn / d1 

4.2 ZAPOJENÍ TRANSFORMÁTORŮ DO ES 

 Připojení obou elektrárenských blokových transformátorů 1AT a 2AT do ES je zajištěno 
prostřednictvím rozvodny 400 kV Kočín. Blokový transformátor 1AT (1. blok ETE) je připojen linkou 400 kV 
V051 a blokový transformátor 2AT (2. blok ETE) je připojen linkou 400 kV V052. Zjednodušené schéma je 
uvedeno na obr. 1. 
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Obr. 1 Přehledové schéma vyvedení výkonu 1.(2.) bloku ETE 

5 MONITOROVACÍ SYSTÉM MOSAD®-5 

 Průběhy analogových a dvouhodnotových veličin nutných pro provádění analýz zapínacích rázů 
blokových transformátorů 1200 MW jsou měřené monitorovacím systémem MOSAD®-5. 
 Monitorovací systém MOSAD®-5 je určen k nepřetržitému sledování elektrických signálů (analogových 
a dvouhodnotových) a signálů získaných datovou komunikací. Funkce systému jsou zaměřeny především 
na monitorování stavů a činností silnoproudých zařízení s důrazem na přechodné, respektive poruchové děje. 
Systém je navržen pro plně autonomní provoz bez nároku na trvalou přítomnost obsluhy. Systém MOSAD®-5 
navazuje na systém MOSAD®-4 provozovaný od roku 1998 na JE Temelín, kde byl nasazen pro účely 
dokladování výsledků testů při najíždění bloků. Dlouhodobě ověřená schopnost autonomně zaznamenávat 
průběh přechodných a poruchových dějů jej předurčila navržen jako modulární k využití i při komerčním 
provozu obou bloků elektrárny. 

6 MONITOROVACÍHO SYSTÉMU TRANSFORMÁTORŮ 

 Pro analýzu zapínacího rázu blokového transformátoru 1200 MVA v roce 2009 byly navíc využity 
průběhy analogových veličin měřených monitorovacím systémem MOSAD®-MST. Byly to průběhy spínacího 
přepětí na napěťových hladinách 400 kV a 24 kV a průběhy napětí na rozvodnách 6 kV. 
Monitorovací systém MST byl v roce 2009 nasazen na tři jednotky blokových transformátorů 1(2)AT a 
odbočkové transformátory 1(2)BT1 a 1(2)BT2. 

7 ANALÝZY ZAPÍNACÍCH RÁZŮ BLOKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ 1200 MVA 

 Zapnutím vypínače linky 400 kV V051 (V052) dojde současně k zapnutí blokového transformátoru 
1AT (2AT) a z něho napájených odbočkových transformátorů 1BT1 a 1BT2 (2BT1 a 2BT2). V případě vzniku 
stejnosměrné složky magnetizačního/proudového rázu dosahuje první amplituda hodnoty i přes 7 kA a tento 
přechodný děj odeznívá až 25 s. Současně je doprovázen velkým poklesem napětí v rozvodně Kočín ze 420 kV 
až na 405 kV. Vzniklá proudová nesymetrie se šíří ES a v historii měla několikrát za následek chybné 
zapůsobení ochranných prvků a výpadky technologických celků bloků ETE. 

7.1 PRIMÁRNÍ ZKOUŠKY BLOKOVÉHO TRANSFORMÁTORU 1AT – 15.04.1998 

 Primární zkoušky blokového transformátoru 1AT na 1. bloku ETE byly dne 15.04.1998 zakončeny 
zapínacími zkouškami. Druhý blok ETE byl v této době ještě ve výstavbě. 
V průběhu zapínacích zkoušek nedošlo k žádnému chybnému zapůsobení ochran a automatik a ani k výpadkům 
elektrárenských technologických celků. 
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7.2 PRIMÁRNÍ ZKOUŠKY BLOKOVÉHO TRANSFORMÁTORU 2AT – 03.05.2001 

 Primární zkoušky blokového transformátoru 2AT na 2. bloku ETE byly dne 03.05.2001 zakončeny 
zapínacími zkouškami. 
 Na 1. bloku ETE probíhalo v této době fyzikální spouštění. Při zapnutí blokového transformátoru 2AT 
na 2. bloku došlo k výpadku běžících pohonů čerpadel HCČ na 1. bloku v důsledku vývinu a trvání proudové 
nesymetrie napájení rozvoden 6 kV vlastní spotřeby 1. bloku a následnému zapůsobení elektrických ochran 
proudové nesymetrie vývodů běžících pohonů čerpadel HCČ. 
 Došlo tedy k vývinu a následnému přenesení proudové nesymetrie přes rozvodnu 400 kV Kočín, 
blokový transformátor 1AT (420 kV // 24 kV) a odbočkové transformátory 1BT1 a 1BT2 
(24 kV // 6,3 kV / 6,3 kV) až na rozvodny 6 kV vlastní spotřeby 1. bloku s následným negativním zásahem do 
technologie 1. bloku. 
 Následně bylo realizováno nápravné opaření – u ochran proti proudové nesymetrii u vývodů pohonů 
čerpadel HCČ byl prodloužen čas působení těchto ochran na vypnutí vypínače. 

7.3 ZAPÍNANÍ BLOKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ 1AT A 2AT V OBDOBÍ LET 2001 AŽ 2004 

 V průběhu let 2001 až 2004 procházely oba elektrárenské bloky postupně obdobím fyzikálního a 
energetického spouštění a následným komerčním provozem. V tomto období docházelo opakovaně, především 
po delších několikadenních odstaveních blokových transformátorů 1AT a 2AT, při jejich zapnutí k výpadkům 
linek 400 kV V051 a V052, ze kterých jsou tyto transformátory napájeny. K výpadkům docházelo chybným 
zapůsobením rozdílových ochran linek 400 kV V0 51 a V052. Následné opakované zapnutí se zpravidla zdařilo. 
 Proto bylo realizováno měření a následné srovnání výstupních proudů JTP linky 400 kV V051 
vstupujících do rozdílové ochrany této linky při zapnutí blokového transformátoru 1AT na 1. bloku dne 
28.05.2004. Přenesením vzniklé proudové nesymetrie přes rozvodnu 400 kV Kočín a linku 400 kV V052 na 
2. blok došlo navíc k chybnému zapůsobení elektrických ochran a následnému výpadku technologie celého 
2. bloku. Tento děj je podrobněji analyzován v následující kapitole. 
Rozdíl výstupních proudů JTP linky 400 kV V051 vstupujících do rozdílové ochrany, způsobený přesycením 
JTP na straně rozvodny 400 kV Kočín a nepřenesením stejnosměrné složky, byl příčinou chybného zapůsobení 
rozdílové ochrany. 
 Následně bylo realizováno nápravné opaření – nastavení rozdílových ochran linek 400 kV napájecích 
blokové transformátory 1200 MVA bylo upraveno (znecitlivěno) na proudový/magnetizační ráz blokových 
transformátorů. 

7.4 ZAPÍNACÍ RÁZ BLOKOVÉHO TRANSFORMÁTORU 1AT – 28.05.2004 

 Dne 28.05.2004 byl zapnut blokový transformátor 1AT na 1. bloku. Linka 400 kV V051 včetně 
blokového transformátoru 1AT a odbočkových transformátorů 1BT1 a 1BT2 byla před tímto zapnutím vypnuta 
24 dní. 
 Vzniklá velká proudová nesymetrie při zapnutí blokového transformátoru 1AT na 1. bloku byla přes 
rozvodnu 400 kV Kočín přenesena přes linku 400 kV V052 a blokový transformátor 2AT (420 kV // 24 kV) na 
2. blok. 2. blok v této době pracoval na nominálním výkonu (dodával do ES činný výkon 1003 MW a jalový 
výkon +48 MVAr). Za 270 ms po zapnutí blokového transformátoru 1AT došlo k chybnému zapůsobení 
rozdílové ochrany generátoru 2SP a následnému vypnutí generátorového vypínače a odbuzovače generátoru. 
Následně za dalších 300 ms došlo k chybnému zapůsobení dvoubodové a tříbodové rozdílové ochrany 
blokového transformátoru 2AT, vypnutí linky 400 kV V052 a hromadnému záskoku rozvoden 6 kV vlastní 
spotřeby na rezervní napájení z linky 110 kV V9002 přes rezervní transformátory 8BT1 a 8BT2 
(110 kV // 6,3 kV / 6,3 kV). 
 Následně bylo realizováno nápravné opaření – nastavení rozdílových ochran generátorů 1000 MW bylo 
upraveno (znecitlivěno) na proudovou nesymetrii vzniklou proudovým/magnetizačním rázem blokových 
transformátorů sousedního bloku. 

7.5 ZAPÍNACÍ RÁZ BLOKOVÉHO TRANSFORMÁTORU 2AT – 25.05.2005 

 Dne 25.05.2005 byl zapnut blokový transformátor 2AT na 2. bloku. Linka 400 kV V052 byla vypnuta 
od 25.04.2005 tj. 31 dní. Před vlastním zapnutím linky 400 kV V052 ETE 2. blok – Kočín včetně tří 
transformátorových jednotek 2AT a odbočkových transformátorů 2BT1 a 2BT2 bylo provedeno postupné 
nabuzení a odbuzení blokového transformátoru 2AT ze strany 24 kV pomocí dieselgenerátoru 7GK (přes 
rozvodnu 2BA a odbočkový transformátor 2BT1). Tím byla snížena úroveň remanentního magnetismu 
blokového transformátoru 2AT ve všech fázích na minimální hodnotu. 
 Na 1. bloku ETE (přifázovaném do elektrizační soustavy a pracujícím na cca 100% jmenovitého 
výkonu bloku) nedošlo k chybnému zapůsobení žádných ochran a po odeznění přechodového děje způsobeného 
zapnutím linky 400 kV V052 zůstal 1. blok ETE v nezměněném stavu. Po zapnutí linky 400 kV V052 došlo 
vlivem proudového zapínacího rázu k aktivací popudu zkratové ochrany 2AT-F11 na 0,47 s. Zkratová ochrana 
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2AT-F11 je blokovaná od zapnutého stavu generátorového vypínače 2AQ-QM1 a působení má za 0,5 s od 
hodnoty 1200 A efektivních. Z vyhodnocení průběhů analogových a dvouhodnotových veličin bylo patrné 
nebezpečí dočasování zkratové ochrany 2AT-F11 (rezerva pouhých 30 ms) a následného zapůsobení tj. výpadku 
linky 400 kV V052 při zapínacím rázu.  
 Následně bylo navrženo provedení výpočtu a přestavení zkratové ochrany 1(2)AT-F11 – k realizaci 
dosud nedošlo. 

7.6 ZAPÍNANÍ BLOKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ 1AT A 2AT V OBDOBÍ LET 2005 AŽ 2008 

 I přes realizovaná opatření proti negativním dopadům na funkci elektrických a technologických zařízení 
při zapínacích rázech blokových transformátorů 1200 MVA byl zvolen následující postup při zapínání těchto 
blokových transformátorů v letech 2005 až 2008: 

 Před zapnutím blokového transformátoru 1200 MW bylo prováděno postupné nabuzení a odbuzení 
blokového transformátoru ze strany 24 kV pomocí dieselgenerátoru přes vyčleněnou rozvodnu 6 kV vlastní 
spotřeby a odbočkový transformátor (24 kV // 6,3 kV / 6,3 kV). Tím byla snížena úroveň remanentního 
magnetismu blokového transformátoru ve všech třech fázích na minimální hodnotu. Následně bylo prováděno 
zapnutí blokového transformátoru 1200 MVA do ES ze strany 24 kV: 
a) vyčlenění rozvodny 6 kV vlastní spotřeby napájené z rezervního napájení přes rezervní transformátor 

(110 kV // 6,3 kV / 6,3 kV) a linku 110 kV z rozvodny 110 kV Kočín, 
b) zapnutí vypínače pracovního přívodu vyčleněné rozvodny 6 kV vlastní spotřeby přes odbočkový 

transformátor (24 kV // 6,3 kV / 6,3 kV) se provedlo zapnutí blokového transformátoru 1200 MVA do ES 
ze strany 24 kV, 

c) propojení sítí 400 kV a 110 kV, přes vyčleněnou rozvodnu 6 kV vlastní spotřeby, zapnutím vypínače linky 
400 kV napájecí blokový transformátor 1200 MVA tzv. zkruhování, 

d) vypnutí vypínače pracovního přívodu vyčleněné rozvodny 6 kV vlastní spotřeby. 
Tento způsob uvedení blokového transformátoru 1200 MVA pod napětí byl náročný na rozsáhlé manipulace 
v oblasti VS bloku, ale vlastní zapnutí blokového transformátoru ze strany 24 kV a následné zkruhování pomocí 
vypínače 400 kV bylo téměř bez proudového zapínacího rázu.  

7.7 ZAPÍNACÍ RÁZ BLOKOVÉHO TRANSFORMÁTORU 1AT – 17.02.2007 

 Dne 17.02.2007 bylo provedeno zapnutí linky 400 kV V051 ETE 1. blok – Kočín včetně tří jednotek 
blokového transformátoru 1AT a odbočkových transformátorů 1BT1 a 1BT2. Na 2. bloku ETE byl odfázován 
generátor 2SP a VS napájena z pracovního napájení. Proto bylo rozhodnuto o zapnutí blokového transformátoru 
1AT ze strany 400 kV – případná vzniklá napěťová a proudová nesymetrie přenesená na 2. blok přes rozvodnu 
400 kV Kočín nemohla ohrozit dodávku elektrické energie do ES z tohoto bloku. 
 Došlo však k vývinu a následnému přenesení proudové nesymetrie přes rozvodnu 400 kV Kočín, 
blokový transformátor 2AT (420 kV // 24 kV) a odbočkové transformátory 2BT1 a 2BT2 
(24 kV // 6,3 kV / 6,3 kV) až na rozvodny 6 kV vlastní spotřeby 1. bloku s následným negativním zásahem do 
technologie 2. bloku. Došlo k náběhu ochrany proudové nesymetrie vývodu motoru HCČ 2YD30D01 a výpadku 
usměrňovače 2EQ14. 
 Z provedených výpočtů proudových nesymetrií motorů HCČ na 2. bloku ETE při zapínacím rázu linky 
400 kV V051 je patrné, že na nejméně proudově zatížené dvousekci rozvoden 6 kV III. kategorie 2BC došlo 
k největšímu vývinu této proudové nesymetrie a také k náběhu a následnému odpadu ochrany proti proudové 
nesymetrii motoru HCČ 2YD30D01 napájeného z rozvodny 2BCa. Rovněž tak výpadek usměrňovače 2EQ14 
od vzniklé proudové nesymetrie byl zřejmě způsoben tím, že tento usměrňovač byl napájen z nejméně proudově 
zatížené dvousekce rozvoden 6 kV III. kategorie 2BC. 
 Velký význam na velikosti a šíření napěťové a proudové nesymetrie ve VS 2. bloku ETE při zapínacím 
rázu linky 400 kV V051 má skutečnost, že generátor 2SP byl odfázován. V případě přifázovaného generátoru 
2SP do ES by úbytek napětí zpětné složky na impedanci blokového transformátoru vyvolané proudem zpětné 
složky generátoru významně „tlumil“ vzniklé nesymetrie a ve VS 2. bloku by tak s vysokou pravděpodobností 
nedošlo k náběhu ochrany proti proudové nesymetrii HCČ 2YD30D01 ani k výpadku usměrňovače 2EQ14. 

7.8 ZAPÍNACÍ RÁZ BLOKOVÉHO TRANSFORMÁTORU 1AT – 18.10.2009 

 V roce 2009 byla na 1. bloku provedena záměna zastaralého analogového systému chránění oblasti 
vyvedení výkonu (blokový transformátor, odbočkové transformátory, generátor) za nový digitální systém 
chránění. Na 2. bloku digitální systém chránění oblasti vyvedení výkonu byl instalován již při spouštění tohoto 
bloku. Po této záměně bylo rozhodnuto zástupci provozovatele o opětovném provádění zapínání blokových 
transformátorů 1200 MVA ze strany 400 kV. 
 V roce 2009 byl na blokové a odbočkové transformátory obou bloků instalován monitorovací systém 
MOSAD®-MST. Pro analýzu zapínacího rázu blokového transformátoru 1200 MVA byly využity, kromě 
záznamů analogových a dvouhodnotových veličin systému MOSAD®-5, také průběhy analogových veličin 
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získaných monitorovacím systémem MOSAD®-MST – především průběhy spínacích přepětí na napěťových 
hladinách 400 kV a 24 kV a průběhy okamžitých hodnot napětí v pracovních přívodech rozvoden 6 kV. 
 Dne 18.10.2009 bylo provedeno zapnutí linky 400 kV V051 ETE 1. blok – Kočín včetně tří 
transformátorových jednotek 1AT a odbočkových transformátorů 1BT1 a 1BT2. Průběh amplitud 
magnetizačního/zapínacího proudu jednotlivých fází zapnutí je zobrazen na obrázku 2. Na obrázku 3 jsou 
zobrazeny průběhy spínacích přepětí na napěťových hladinách 400 kV a 24 kV. Na napěťové hladině 400 kV 
byla hodnota přepětí 1,48 násobek jmenovité špičkové fázové hodnoty napětí a na napěťové hladině 24 kV 1,55 
násobek jmenovité špičkové fázové hodnoty napětí. 
 Při zapnutí linky 400 kV V051 došlo ke vzniku napěťových nesymetrií v pracovních přívodech 
rozvoden 6 kV III. kategorie 1BA až 1BD. Pro tlumení případných napěťových nesymetrií nebo rezonančních 
přepětí jsou do terciálních vinutí MTN v pracovních přívodech rozvoden 6 kV III. kategorie 1BA až 1BD 
připojeny tlumící odpory blokované od působení zemních relé F41 přes kontakty pomocných relé (ochrana proti 
zničení tlumících odporů v případě vzniku a trvání „tvrdého“ zemního spojení). Vzniklé napěťové nesymetrie 
aktivovaly zemní relé F41, způsobily aktivaci blokády připojení tlumících odporů v terciálních vinutích MTN a 
tlumící odpory tak nemohly účinně zatlumit tyto napěťové nesymetrie. Velikosti fázových napětí v pracovních 
přívodech rozvoden 6 kV III. kategorie 1BA až 1BD se dostaly až na hodnoty 1,5 násobku jmenovitého 
fázového napětí. Tímto přepětím byla namáhána izolace. Vzniklá napěťová nesymetrie v pracovním přívodu 
sekce „a“ rozvodny 1BC se nachází na obrázku 4. K zatlumení napěťové nesymetrie došlo až za cca 30 minut po 
zapnutí linky 400 kV V051, kdy provozní personál elektrárny postupně v pracovních přívodech rozvoden 6 kV 
III. kategorie 1BA až 1BD provedl vypnutí a zapnutí vypínačů ovládacích napětí v příslušných polích 
pracovních přívodů. Tím došlo ke zrušení blokád připojení tlumících odporů do terciálních vinutích MTN (přítah 
klidových kontaktů pomocných relé) a tlumící odpory účinně zatlumily tyto napěťové nesymetrie, což se 
následně projevilo odpadem signalizace zemních relé F41. 
 Na 2. bloku ETE (přifázovaném do elektrizační soustavy a pracujícím na cca 100% jmenovitého 
výkonu bloku) nedošlo při zapnutí k chybnému zapůsobení žádných ochran ani výpadku technologických 
zařízení vlivem vzniklé a přenesené proudové a napěťové nesymetrie přes rozvodnu 400 kV Kočín a po odeznění 
přechodového děje způsobeného zapnutím linky 400 kV V051 zůstal 2. blok ETE v nezměněném stavu. 
Následně bylo navrženo provedení úpravy zapojení tlumících odporů v terciálních vinutích MTN pracovních i 
rezervních přívodů rozvoden 6 kV III. kategorie 1BA až 1BD např. zrušením blokády od působení zemních relé 
F41 a nahrazení vhodnými jističi. – k realizaci dosud nedošlo. 
 

 
Obr. 2 Zapínací proud blokového transformátoru 1AT 
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Obr. 3 Spínací přepětí na napěťových hladinách 400 kV a 24 kV při zapnutí blokového transformátoru 

1AT 

 

 
Obr. 4 Napěťová nesymetrie v přívodu rozvodny 6 kV 1BC při zapnutí blokového transformátoru 1AT 

8 ZÁVĚR 

 Při zapínaní blokových transformátorů 1200 MVA dochází ke vzniku a šíření proudových a napěťových 
nesymetrií, které mají vliv na chování ES, způsobují poruchy a výpadky elektrických a technologických zařízení 
bloků elektrárny. Při zapínání také vzniká a šíří se spínací přepětí, které napěťově namáhá především izolaci 
vlastních blokových transformátorů. Od uvedení blokových transformátorů 1200 MVA do provozu bylo nutné 
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řešit tyto problémy a aplikovat opatření k jejich omezení. Tato opatření byla účinná, ale ani v současnosti 
po téměř 12-ti letech provozování blokových transformátorů nejsou všechny vzniklé problémy se zapínacími 
rázy zcela uspokojivě vyřešeny. 

9 LITERATURA 

[1] Kout P,.Elektrozařízení JE Temelín, ŠKVS Brno, 1996 
[2] Jezierski E., Transformátory, Academia Praha, 1973 
[3] Knapčok J., Mareček O., Tešnar P., Viktora J., Měření při primárních zkouškách blokového transformátoru 
1AT a odbočkových transformátorů 1BT1 a 1BT2 na elektrárně Temelín, TES s.r.o., arch. č. ZT98014, 1998 
[4] Mareček O., Viktora J., Realizace programu 2P272/3 Program primárních zkoušek částí: zapouzdřených 
vodičů 24 kV 2AQ, blokového transformátoru 2AT a transformátorů vlastní spotřeby 2BT1 a 2BT2, TES s.r.o., 
arch. č. ZT01076, 2001 
[5] Mareček O., Výpočet harmonické analýzy a zpětné složky ze zapínacích rázů transformátorů 2AT a 1AT, 
TES s.r.o., arch. č. ZT01089, 2001 
[6] Mareček O., Měření zapínacího rázu transformátorů 1AT, 1BT1 a 1BT2 při zapnutí linky 400 kV V051 ETE 
1. blok – Kočín, TES s.r.o., arch. č. ZT04149, 2004 
[7] Čadek J., Měření zapínacího rázu transformátorů 2AT, 2BT1 a 2BT2 při zapnutí linky 400 kV V052 ETE 
2. blok – Kočín, TES s.r.o., arch. č. ZT04157, 2004 
[8] Mareček O., Měření zapínacího rázu transformátorů 2AT, 2BT1 a 2BT2 při zapnutí linky 400 kV V052 ETE 
2. blok – Kočín, TES s.r.o., arch. č. ZT05111, 2005 
[9] Prosr P., Diagnostické metody pro monitorovací systém výkonových transformátorů, In: ELEKTRO 2004, 
ISSN 1336-1376, Žilina: ŽU 2004 
[10] Kaška M., Kasárník M., MOSAD®-MST: on-line monitoring olejových transformátorů jaderně 
energetického bloku, In: DISEE 2008, ISBN 978-80-227-2933-8, Bratislava: FEI STU 2008 
[11] Mareček O., Analýza zapínacích rázů linky 400 kV V051 1. blok – Kočín (transformátory 1AT, 1BT1 a 
1BT2) ve dnech 18. a 19.10.2009, TES s.r.o., arch. č. TES-Z-09-160 
[12] Mareček O., Analýza zapínacího rázu transformátorů 1AT, 1BT1 a 1BT2 při zapnutí linky 400 kV V051 
ETE 1. blok – Kočín, TES s.r.o., arch. č. ZT07040 
[13] Čadek J., Zapnutí transformátoru 1AT přes RNVS na 1. bloku ETE dle Operativního programu provozu č.: 
1 TOP 2005 / 027, TES s.r.o., arch. č. ZT05166 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 44



DESAM 2010 – Diagnostika elektrických strojov a materiálov 
 

MĚŘENÍ TEPLOTY VINUTÍ TRANSFORMÁTORŮ PROSTŘEDNICTVÍM 
OPTOVLÁKNOVÝCH TEPLOMĚRŮ 

Ing. Michal Mazanec 
SAFIBRA, s.r.o., Černokostelecká 1621, CZ-25101 Říčany 

 

Annotation:  Loading capability of power transformers is limited mainly by winding temperature. It has been the practice in 
past to calculate this temperature from a measurement of oil temperature at the top of the tank and information about 
transformer load current and winding characteristics. Direct measurement of winding temperature with fibre optic sensor 
provides a definitive advantage over a value calculated from uncertain parameters provided by the manufacturer. Fibre optic 
sensors have significantly improved to the point that direct measurement of winding temperature is now becoming the 
preferred method to measure this critical parameter. Compatibility of fragile fibre optic sensor with transformer factory 
environment has been a problem in the past but is now resolved. Fibre optic sensors have reached maturity for application in 
power transformers and should become a standard feature for new transformers.  

1 ÚVOD 

 Životnost transformátoru je často definována jako časový úsek od data výroby do doby, než mechanická 
pevnost izolace klesne na 50 procent své původní hodnoty. Hlavním faktorem ovlivňujícím mechanickou 
pevnost izolace vinutí je teplota, které je izolace dlouhodobě vystavena. Izolační papír prodělává v čase 
depolymerizační proces, při kterém se vazby v celulóze zkracují a mechanické vlastnosti papíru (mechanická 
pevnost a elasticita) degradují, případně se papír stává příliš křehkým a není schopen odolat zkratovým silám či 
dokonce běžným vibracím, které jsou standardní součástí života každého transformátoru. Tato situace znamená 
konec životnosti izolace, ale protože se jedná o procesy nevratné, určuje také konec životnosti transformátoru. 
 Navíc pokud izolace vykazuje více než 2% obsah vody, vyvstává další problém v souvislosti s vysokou 
teplotou, neboť zbytková voda zachycená v papírové izolaci může tvořit bublinky vodní páry a může se z papíru 
odpařovat. Tyto bublinky se pak spolu s  proudícím olejem v transformátoru přemisťují nebo se zachytí ve vinutí 
a v obou případech mohou vytvářet řetízky, které jsou potenciálně velmi nebezpečné z hlediska poruch či 
dokonce poškození izolace popř. celého transformátoru. 
 Porucha jednoho transformátoru však nepřináší pouze přerušení jeho provozu, ale zároveň způsobí 
zvýšení zatížení ostatních transformátorů v síti tak, aby se nahradil prvek ze soustavy vyřazený. Přetížení 
ostatních, již zatížených, transformátorů tak může mít za následek zvýšení teploty jejich vinutí, následné snížení 
životnosti izolace atd. a tím i zvýšení pravděpodobnosti poruch dalších transformátorů v budoucnosti. 
 Tyto procesy jsou vlastníkům a provozovatelům transformátorů velmi dobře známy a tak vyvíjejí velké 
úsilí, aby  našli způsoby, jak prodloužit životnost transformátoru při jeho maximálním zatížení. To ovšem v praxi 
znamená dokonalý přehled o teplotě vinutí v celém průběhu provozu transformátoru. 

2 VLIV TEPLOTY NA STÁRNUTÍ IZOLACE  
Teplota vinutí transformátoru musí být provozovateli známa za všech okolností, včetně neobvyklých 

podmínek, jakými jsou rychlé dynamické změny zatížení. Přesná znalost nejteplejšího místa vinutí je kritickým 
vstupním údajem pro výpočet stárnutí izolace, posouzení rizika vzniku bublin a předpověď zkratu při přetížení. 
Je však zároveň kritickým údajem pro efektivní řízení chladících agregátů  a zajištění jejich rychlého náběhu.  
 Obrázek 1 ukazuje vliv teploty na rychlost stárnutí izolačního papíru. Moderní transformátory používají 
chemicky ošetřený izolační papír se zvýšenou stabilitou celulózové struktury. Hodnota maximální teploty vinutí 
( hot spot ) stanovená pro tento typ papíru je 110°C  a z grafu můžeme vidět, že zvýšení teploty izolace o 
pouhých 7°C urychlí její stárnutí dvojnásobně. Běžná izolace ( Kraft paper ), používaná ve starších 
transformátorech, má stanovenu maximální teplotu vinutí na 95°C podle norem IEEE resp. 97°C podle norem 
IEC. Tento typ papíru je na teplotu velmi citlivý a v havarijních případech ( pokud by teplota dosáhla 140°C ) by 
se stárnutí izolace urychlilo stonásobně. Čili jinými slovy by jedna hodina provozu při této teplotě odpovídala sto 
hodinám provozu při maximální stanovené teplotě. Tyto údaje zcela jednoznačně dokazují, že životnost izolace 
vinutí, potažmo životnost transformátoru, jsou přímo úměrné pozornosti, jakou vlastník, resp. provozovatel 
věnuje teplotním poměrům na vinutí transformátoru. 
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Obr.1  Vliv teploty na rychlost stárnutí izolačního papíru. 

3 URČENÍ TEPLOTY VINUTÍ  

V současnosti je používáno několik způsobů určení maximální teploty vinutí ( hot spot ). Základní 
způsob je používaný několik desetiletí a je definován IEEE a IEC předpisy a pravidly. Metoda vychází z měření 
teploty oleje na víku transformátoru a výpočtu rozdílu teploty mezi maximální teplotou vinutí a teplotou oleje. 
Zároveň se výpočet opírá o údaje a výpočty výrobce založené na modelování toku oleje, na rozložení ztrát ve 
vinutí a dále o údaje odvozené z tzv. oteplovací zkoušky.  
 Jiná, novější metoda, založená také na výpočtech a simulacích, opírající se o údaje a výpočty výrobce , 
která vykazujíce prokazatelně přesnější výsledky, vychází z hodnot teploty oleje změřené ve spodní části nádoby 
transformátoru. 
 Pravidla pro výpočty jsou v poslední době přehodnocována, protože často vycházela z mylných 
předpokladů. Zároveň některé experimentální práce ukázaly, že teplota oleje, měřená na víku nebo ve spodní 
části nádoby, neodráží věrně všechny děje, které probíhají ve vinutí. Probíhající změny pravidel ukázaly, že 
kalkulace maximální teploty vinutí používané dříve nebyly schopny maximální teplotu vinutí přesně určit. 
Nicméně nasazení výpočetní techniky a sofistikovaných metod v současnosti prokázaly, že hledání maximální 
teploty vinutí není vůbec triviální a vyvolává nové pochybnosti, navíc vyžaduje velké množství dalších údajů, 
které je nutno doplnit v porovnání s dřívějšími výpočty, aby je bylo možno vůbec provádět. Není proto divu, že 
je vítanou alternativou přímé měření teploty vinutí optovláknovými teploměry. 
 Optovláknové teplotní senzory jsou komerčně k dispozici už téměř třicet let. První teplotní sondy byly 
velmi křehké  a pro průmyslové aplikace obtížně použitelné. Manipulace s nimi během instalace do vinutí byla 
složitá a proto výrobce transformátorů od jejich použití často odrazovala. Vývoj této technologie v posledních 
deseti letech však významně přispěl k jejímu přizpůsobení se náročným podmínkám instalace s ohledem na 
různá stádia výroby transformátoru. Sondy jsou v současnosti velmi odolné mechanicky, ale i chemicky, byly 
vyřešeny otázky průchodu stěnou  popř. víkem nádoby transformátoru a zvýšila se spolehlivost 
vyhodnocovacích jednotek tak, aby se životnost vyrovnala životnosti samotného transformátoru. To vše přispívá 
k rychlému růstu využívání této technologie u velkých výkonových transformátorů, ale i k pomalejšímu 
pronikání do oblasti distribučních transformátorů.   

4 REÁLNÁ INSTALACE SOND DO VINUTÍ TRANSFORMÁTORU  

V dnešní době se pro měření teploty vinutí transformátorů komerčně využívají optovláknové sondy 
založené na dvou různých fyzikálních principech. První metoda využívá měření rychlosti poklesu fluorescence. 
Na konci vlákna je nanesen fosfor, který je světelným impulzem vybuzen k fluorescenci. Měří se závislost 
intenzity na jedné vlnové délce v čase, přičemž rychlost poklesu této intenzity fluorescence je závislá na teplotě. 
Druhá metoda je založena na změně v absorpčním spektru  polovodiče GaAs, které se mění v závislosti na 
teplotě. Měří se v podstatě vlnová délka absorpční hrany , která je různá pro různé teploty a metoda je tedy 
nezávislá na naměřené intenzitě. To je velmi výhodné, protože lze používat sondy délky až několika set metrů a 
ať je intenzita velká nebo v souvislosti s útlumem signálu v dlouhém vlákně malá, přesnost měření není nijak 
ovlivněna.  
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 Dnešní sondy jsou robustní, vlákno je chráněno teflonovým pláštěm, ve kterém je podélná štěrbina 
umožňující snadné zatečení transformátorového oleje do prostoru mezi vláknem a pláštěm, čímž se zabrání 
potenciálním shlukům bublinek vzduchu, který je vytěsněn při vakuování nádoby transformátoru. Sonda je 
navržena tak, aby vydržela náročné podmínky výroby transformátoru a dlouhodobé ponoření do 
transformátorového oleje. Z důvodů mechanické ochrany je po délce opatřena ještě dodatečným spirálovitě 
navinutým pláštěm z teflonu, který může být na vyžádání doplněn i aramidovými tahovými prvky mezi pláštěm 
a spirálou. Délka sondy bývá přizpůsobena konstrukci transformátoru a lokalizaci měřených bodů a pohybuje se 
od 2 m do 15 m u většiny typů transformátorů. 
 

 
 

Obr.2  Schematický pohled na optovláknovou sondu na bázi GaAs 

 Instalace sond musí probíhat již ve velmi raném stadiu výroby transformátoru. Pro instalaci sondy se 
používají v zásadě dva způsoby, buď přímé uchycení sondy na kovový  povrch vinutí, nebo instalace do 
distančních podložek ( spacerů )  vkládaných mezi jednotlivé závity vinutí. Přímé uchycení na povrch závitu 
vinutí je poněkud problematické, protože je nutné  lokálně odizolovat závit vinutí a po uchycení sondy izolaci 
opět obnovit.  Vložení sondy do distančních podložek a jejich instalace do vinutí se provádí jak naznačuje 
obrázek 3. 
 Do distanční podložky je vyfrézována drážka, do které je vlepen konec sondy a to tak, že je fixován za 
ochranný teflonový plášť sondy, přičemž konec sondy s krystalem GaAs je v drážce volně. Je to proto, aby se na 
krystal, nalepený na konci vlákna nepřenášely vibrace a zabránilo se tak případnému mechanickému poškození 
sondy. Distanční podložky jsou vloženy přímo mezi závity vinutí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3  Schéma instalace sondy do vinutí 

 Tento způsob vylučuje nutnost odizolovat a pak zpětně zaizolovat vinutí, přičemž gradient teploty mezi 
závity je velmi malý a rozdíly teplot naměřené sondami uchycenými přímo na vinutí ( na horním povrchu 
spodního závitu a dolním povrchu horního závitu, mezi které je vložena distanční podložka se třetí sondou ) a na 
sondou instalovanou do distanční podložky jsou prakticky zanedbatelné – viz obr. 4. 
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Obr.4 Průběh teplot sond uchycených na vinutí a v distanční podložce v závislosti na zatížení transformátoru 

 Dalším kritickým bodem, který odrazoval výrobce transformátorů od nasazení optovláknových senzorů 
je přechod přes stěnu nádoby transformátoru, tj. jak z nádoby naplněné olejem dostat signál ze sondy ven, aby 
mohly být teploty bezpečně odečítány a vyhodnocovány. I v této oblasti bylo dosaženo velkého pokroku. 
Přechod signálu přes stěnu popř. víko transformátorové nádoby je schematicky zobrazen na obrázku 5. 
 

 
 

 

 

Obr.5 Schéma přechodu signálu přes stěnu nádoby transformátoru 

 Celkový koncept řešení i jednotlivé součástky prodělaly zásadní vývoj a dnes se jedná o průmyslová 
provedení, která jsou pouze stavebnicově poskládána na místě instalace. Řešení je velmi jednoduché, dodavatel 
systému měření teploty zpravidla nabízí desku s připravenými otvory, do kterých se namontují optické 
přechodky. Desky mohou být z různých materiálů, zpravidla karbonové oceli, nerez oceli popř. hliníku a 
v provedení, kdy je deska na stěnu transformátorové nádoby navařena nebo přišroubována. Podle počtu 
instalovaných sond má deska příslušný počet označených otvorů. Optické přechodky, které se do otvorů 
našroubují, pak zajistí přenos optického signálu z vnitřní strany na vnější stranu nádoby. Sonda je k přechodce 
připojena z vnitřní strany konektorem, z vnější strany je připojena propojka, která signál přenese do 
vyhodnocovací jednotky. Samotné přechodky jsou dnes testovány na teplotu 200°C a tlak 200 bar . Připojené 
propojky z vnější strany transformátorové nádoby jsou dále chráněny speciálním krytem, který má zabránit 
mechanickému poškození optických kabelů.   

5 VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKY A INTEGRACE DO ŘÍDÍCÍCH SYSTÉMŮ  

Jakmile se signál dostane od sondy uvnitř vinutí bezpečně na vnější stranu transformátorové nádoby, je 
v podstatě vyhráno. Existuje celá řada přístupů k vyhodnocování naměřených hodnot a je na tom kterém výrobci, 
jak k této problematice přistoupí. Vyhodnocovací jednotky lze v zásadě rozdělit do tří skupin.  
 První skupinu tvoří přenosné jednokanálové přístroje, které slouží výrobci pro kontrolu funkčnosti sond 
během instalace, popř. pro měření teplot jednotlivých sond během oteplovací zkoušky. Tyto přístroje mohou být 
vybaveny vnitřní pamětí popř. umí data ukládat na média, jakými je SD karta a kromě toho je lze zpravidla 
prostřednictvím rozhraní RS-232 připojit k počítači a řídit, nastavovat a odečítat data přes různé firemní 
softwary.  
 Druhou skupinu tvoří vícekanálové přístroje určené pro online monitoring transformátorů. Tyto 
přístroje jsou již konstruovány s ohledem na předpokládanou dobu životnosti transformátoru. Standardní 
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jednotky se vyrábí se 6 nebo 8 kanály, v podstatě se do každého vinutí třífázového transformátoru instalují dvě 
sondy, jedna do horní a jedna do dolní části vinutí, popř. pak ještě jedna sonda těsně pod víko a jedna na dno 
nádoby. Nicméně vybrat si můžete i jednotky se 4, 12, 16 nebo 24 kanály. Avšak největší pokrok nastal v oblasti 
 přizpůsobení se vyhodnocovacích jednotek komunikačním protokolům a zvyklostem používaným v energetice. 
Na počátku zde byly dva výstupy, analogový výstup a výstup RS-232, který s podporou firemních softwarů 
umožňoval digitální monitoring, zpracování signálů a nastavení alarmů. Nicméně poslední verze přístrojů, 
samozřejmě i díky pokroku v komunikačních technologiích, zpravidla kromě již zmíněných možností mohou 
komunikovat i přes rozhraní RS-485 a to buď v half duplexovém nebo full duplexovém režimu a komunikovat 
v Modbus protokolu nebo protokolu DPN3.0 nebo mohou být připojeny přes Ethernet, mohou mít vlastní IP 
adresu a mohou být tedy monitorovány přes web. Možnost ukládat data na SD kartu nebo do vnitřní paměti jsou 
dalšími novinkami, přičemž 1Gb vnitřní paměť umožní 16 kanálové jednotce ukládat data každých 5 minut po 
dobu      20 let. Tato skupina přístrojů je nejčastější variantou, umožňuje monitorování a vyhodnocování 
výsledků měření, ale nezasahuje do řídícího procesu, tj. nezasahuje do provozu transformátoru. 
 Třetí skupinu tvoří vícekanálové přístroje, které mají z hlediska monitorování stejné možnosti, jako 
přístroje druhé skupiny, ale jejich funkce je rozšířena o připojená průmyslová relé, která mohou na základě 
alarmů poskytnutých vyhodnocovací jednotkou ovládat, spínat a rozpojovat řídící okruhy samotného 
transformátoru, takže v případě havarijních situací např. transformátor úplně vyřadit z provozu. Tento typ 
vyhodnocovacích jednotek ovšem není využíván příliš často, protože rozhodovací procesy jsou zpravidla 
přijímány na vyšších úrovních řízení. 
 Řada uživatelů ještě v současné době není zcela přesvědčena o užitečnosti přímého měření teploty 
vinutí, jiní jsou příliš konzervativní a vybavení transformátoru optovláknovým monitorovacím systémem 
považují za zbytečné náklady navíc. Proto se nejčastější požadavky na optovláknové systémy měření teploty 
vinutí týkají instalace sond a všeho, co je třeba nainstalovat do nádoby transformátoru, přičemž prvky, které jsou 
na vnější straně, požadovány nejsou. Tento přístup umožňuje výrobci transformátoru ukázat zákazníkovi 
výsledky oteplovací zkoušky včetně naměřených hodnot teploty, ale zároveň může zákazník pořídit 
monitorovací systém až v budoucnosti. Technologie založená na GaAs totiž nevyžaduje žádnou dodatečnou 
kalibraci sond, neboť sondy jsou zcela pasivním prvkem a jsou vzájemně zaměnitelné, pokud jsou připojeny ke 
kterémukoliv kanálu, z prostého fyzikálního principu měří. Jsou zde možné v podstatě pouze dva stavy, buď 
sonda měří, a pak měří správně a nebo neměří, protože je např. zlomená popř. má znečištěný konektor apod. 

 6 PŘÍNOSY SYSTÉMŮ PŘÍMÉHO MĚŘENÍ TEPLOTY VINUTÍ  

Přínosy přímého monitorování teploty vinutí již byly několikrát v příspěvku zmíněny, ale pro 
přehlednost uvádíme ty hlavní: 

 
 zisk generovaný zvýšeným zatížení transformátoru 
 úspora plynoucí z delší životnosti transformátoru, která oddaluje nutné investice do nových kapacit 
 prevence katastrofické havárie způsobené přetížením nebo nenadálou událostí 
 možnosti ověření optimální konstrukce transformátoru  

 
Je samozřejmé, že přínos optovláknových systémů měření teploty nelze hodnotit pouze vyjmenováním výhod, 
ale musí být podložen konkrétními čísly. Konzervativní odhady operátorů ( Severní Amerika ) říkají, že lze 
dosáhnout v průměru až 10% navýšení zatížení, pokud je online monitorována teplota vinutí. Pokud uvažujeme 
transformátor 100MVA a navýšíme jeho zatížení o 10% a to pouze podobu 450 hodin ( což je zhruba jen 5% 
provozních hodin v daném roce ), pak při ceně energie 80,- USD / MWh činí přínos 360.000,- USD,  od kterého 
je potřeba odečíst náklady na zkrácení životnosti transformátoru vlivem vyššího zatížení. Je-li hodnota nového 
transformátoru cca 2.000.000,- USD a jeho životnost je 200.000 hodin ( odpovídá 23 letům provozu ), pak každá 
hodina provozu z hlediska investice stojí 10,- USD, avšak vlivem zrychleného stárnutí je třeba tuto hodnotu 
zvýšit 3.5 krát, tj. 35,- USD a to po dobu 450 hodin, kdy transformátor stárne rychleji, pak je přínos nutné 
ponížit o 15.750,- USD. Čistý benefit z uvažovaného 10% navýšení kapacity tedy činí více než 340.000,- USD 
ročně. Samozřejmě by se tento přínos dal generovat i bez systému přímého měření teploty vinutí, ale  hrozilo by 
riziko poruchy vlivem přetížení, protože by teplota uvnitř transformátoru nebyla pod  kontrolou. 
 Jiný přístup k výpočtu je zcela triviální. Pokud prodloužíme životnost transformátoru o jeden rok 
vlivem šetrného zatěžovaní,  které nám umožňuje systém monitorování teploty, pak při jeho ceně 2.000.000,- 
USD a úroku 5% ušetříme za rok 100.000.- dolarů, které bychom museli zaplatit na úrocích. 
 Přitom cena optovláknového systému přímého měření teploty vinutí činí pro uvedený případ něco mezi 
1-2% ceny transformátoru a porovnáním s výše uvedenými přínosy je tedy zanedbatelná. 

4 ZÁVĚR 

 Maximální zatížení transformátorů velmi vysokého napětí a jejich životnost jsou velmi závislé na 
teplotě jejich vinutí.  Proto jsou informace o maximální teplotě vinutí a její závislosti na zatížení transformátoru 
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základními daty, o které se opírá rozhodování o jeho optimálním užívání. Metody určení maximální teploty 
vinutí založené na simulacích podle pravidel IEEE a IEC byly v poslední době přehodnocovány, nicméně vývoj 
optovláknových senzorů během poledních deseti let a jejich přizpůsobení se průmyslovým podmínkám nabízí  
vítanou alternativu k matematickým simulacím, a tou je přímé měření teploty vinutí. Využívání transformátoru 
při maximálním zatížení bez vlivu na zkrácení životnosti, systém varování v havarijních případech, možnost 
optimálního využití chlazení stejně jako ověření výpočtů a konstrukčních parametrů, možnost změření 
předpokládaných hodnot během oteplovací zkoušky atd. to je stručný výčet výhod, které přímé měření teploty 
vinutí přináší a které mnohonásobně převyšují náklady, spojené s instalací měřícího systému.  
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VLIV TVARU NAPÁJECÍCH PULZŮ NA ŽIVOTNOST DRÁŽKOVÉ IZOLACE 
MOTORU  

Václav Mentlík, Radek Palán, Pavel Trnka 
Oddělení elektrotechnologie, Katedra technologií a měření, Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita v Plzni, 

Univerzitní 8, 306 14 Plzeň  

 

Annotation: Electrical insulation is one of the most sensitive points of electrical equipment for evaluation of reliability. In 
appliances where electrical motor speed has to be varied almost continuously are widely used power inverters to supply the 
induction motor. The PWM waveform produces complex transients that stress the motor insulation. As a result, the machine 
may fail prematurely. Rapid growth of this technology has created quite a concern. This paper is concerned with influence of 
waveform to insulation. Waveform changes for example due to length of cable. This study is made on slot insulation NEN-F. 

1 ÚVOD 

 Asynchronní stroje jsou dnes nejčastěji používané druhy motorů, reprezentující víc než 90% instalované 
motorové kapacity. Tyto motory jsou dostupné jak jako jednofázové tak jako vícefázové ve výkonech od zlomku 
wattů do desítek kilowattů. Asynchronní motor je navržen tak, aby vykazoval optimální vlastnosti při napájení 
elektrickou energií s harmonickým průběhem. Pokud k napájení použijeme měnič frekvence, získáme možnost 
efektivní regulace rychlosti a momentu při zachování účinnosti, ale změníme namáhání jednotlivých částí 
motoru, zejména izolace. Rychlý vývoj technologií součástek výkonové elektroniky způsobil značný zájem o 
pulzní napájení motorů. Často používaný způsob řízení je pulzně šířková modulace (PWM). Střídače s PWM 
produkují desítky tisíc napěťových špiček za sekundu. Hlavními parametry pulzu jsou velikost přiloženého 
napětí a rychlost jeho změny.  Norma [6] definuje rychlost nárůstu napětí a dobu čela impulzu. Vhodné je 
definovat též strmost nárůstu elektrického napětí S  /kV.µs-1 (1). K dispozici jsou spínací výkonové součástky, 
které dosahují strmosti nárůstu elektrického napětí až desítek kV.µs-1. 
 

t
uS

∆
∆

=      (1) 

 
 Na pulzy generované frekvenčním měničem se superponují přepěťové kmity (obr.1). Tyto pulzy 
namáhají izolaci motoru mnohem víc než běžné harmonické napájení. Některé negativní vlivy se mohou 
zdůraznit a navíc se mohou projevit i problémy, které při harmonickém napájení nebyly významné,  jedná se 
například o zvýšený dielektrický ohřev, velké mezizávitové namáhání (způsobené nelineárním rozložením 
potenciálu v cívce) nebo zvýšenou aktivitou částečných výbojů. Důsledkem toho může stroj předčasně selhat.  

 
Obr.1  Průběhy napětí na měniči a na motoru [3] 

2 DŮSLEDKY PULZNÍHO NAMÁHÁNÍ 

Působením pulzního namáhání dochází v izolaci k urychlení degradačních procesů v porovnání 
s napětím harmonického průběhu. Napájení z měniče může také způsobit vznik degradačních procesů, které by 
při běžném napájení nevznikly. Mezi tyto procesy patří vyšší aktivita částečných výbojů. Vlivem pulzního 
napájení se mohou částečné výboje vyskytovat i v izolačních systémech strojů nízkého napětí (do 1000V). 
Částečné výboje jsou zapalovány v důsledku přepěťových kmitů. Tyto výboje se vyskytují na povrchu, 
v dutinkách vzniklých při výrobě a v mezerách mezi jednotlivými vrstvami izolace. Při částečných výbojích se 
vytváří ozón, z kterého po reakci s vodou a dalšími zplodinami mohou vznikat kyseliny. Ty naleptávají stěny 
izolace. Na koncích výbojových kanálků dochází také k natavování materiálu v důsledku  velmi vysokých teplot. 
Při dlouhodobém působení, vlivem zvýšeného tlaku plynů, může docházet ke spojování jednotlivých dutinek. Až 
nakonec dojde k průrazu celé izolace. K dalším průvodním jevům částečných výbojů patří také nárůst ztrátového 
činitele. Izolace se více ohřívá a zvyšují se účinky teplotního namáhání. [1]  
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Pro stanovení pravděpodobné doby do poruchy potřebujeme znát chování izolace v průběhu jejího 
života při předpokládaném namáhání. Prostředkem k získání těchto informací jsou životnostní zkoušky. Využití 
provozního namáhání by bylo velmi časově náročné. Z toho důvodu se využívá zrychleného stárnutí při vyšších 
hladinách namáhání. U takto zestárlých materiálů sledujeme změny vlastností. V praxi běžně používané zdroje, 
které využívají několik spínacích součástek, nejsou pro laboratorní zkoušky vhodné. Vhodnější je pulzní zdroj 
s jedním spínacím prvkem (IGBT). Tento prvek spíná vysoké napětí stejnosměrného zdroje s požadovanou 
frekvencí (obr.2). Strmost a tvar pulzu závisí na parametrech obvodu. Proto by měla být zajištěna určitá kapacita 
zkušebního vzorku tak, aby se pomocí odporu a indukčnosti přívodního drátu dal nastavit požadovaný tvar 
pulzu. 

 
50µs 

Obr. 2 Tvar pulzu napětí při frekvenci 6kHz, napětí ± 1200 V. Strmost náběžné hrany 26,7 kV.µs-1 

3 EXPERIMENT 

Problematikou působení vysokofrekvenčního pulzního namáhání na izolaci se již zabývá mnoho článků 
a vědeckých prací. Příkladem jsou články z našeho pracoviště [2],[3],[4] i ze světa [5]. Většinou se jedná o 
studie vlivu strmosti napěťových pulzů na životnost izolačního systému. Obecným předpokladem je zkracování 
životnosti se vzrůstající strmostí nárůstu napětí. Cílem tohoto experimentu je prokázat vliv tvaru napájecího 
pulzu na životnost izolace. Motivem je skutečnost, že v praxi bývají z technologických důvodů motory umístěny 
v různých vzdálenostech od měniče a motor je napájen různě dlouhým kabelem. Z hlediska šíření 
vysokofrekvenčních pulzů po vedení je nutno na kabel pohlížet jako na vedení s rozprostřenými parametry 
(obr.2).  Element vedení délky ∆x je charakterizován podélnými parametry R a L,  kde R je odpor a L je 
indukčnost. Příčné parametry jsou C a G, kde C je kapacita a G je svod. Tyto parametry ovlivňují tvar 
napájecího pulzu. 

 
Obr. 2 Homogení vedení s rozprosřenými parametry 

 

K pokusu byl vybrán materiál Viledom-PET-Viledom podle TP 346536 s obchodním označením NEN-
F 220/125 Viledom od výrobce EKOBAL Rožnov spol. s r.o. Tento materiál je používán jako drážková izolace 
menších asynchronních motorů do teplotní třídy F (155°C). Jedná se o dvě polyesterové rohože (N) s 
polyesterovou fólií (E) uprostřed. Tato fólie je s rohožemi spojena polyesterovým lepidlem. Číslo 220 udává 
celkovou tloušťku izolace v µm a číslo 125 udává tloušťku střední vrstvy v µm. Z tohoto materiálu byly 
připraveny vzorky 50 x 50 mm, které jsou podrobovány zrychlenému stárnutí. 

Vzorky byly namáhány pulzy s rozdílnými průběhy (viz obr.2 a obr.3) v kombinaci s teplotou 180°C. 
Sledovaným parametrem byla doba do průrazu.  

Na obr. 2 je pulz s překmitem 6% a strmostí nárůstu napětí 5,7 kV.µs-1. Na obr.3 je pulz s překmitem 
15% a strmostí nárůstu napětí 17,6 kV.µs-1.  Všechny pulzy jsou naměřeny při frekvenci 6kHz a napětí ± 1200V. 
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2µs 500ns 

obr. 2a) Pulz s překmitem 6% a strmostí nárůstu napětí 5,7 kV.µs-1

    
500ns 2µs 

obr. 3a) Pulz s překmitem 15% a strmostí nárůstu napětí 17,6 kV.µs-1

 Ze zjištěných časů do průrazu při různých hladinách přiloženého napětí jsou sestavovány životnostní 
křivky (obr.4). Pro sestavení životnostních křivek byl použit exponenciální model (2) podle normy ČSN EN 
62068-1 „Elektroizolační systémy – Elektrická namáhání vyvolaná opakovanými impulzy – Část 1: Všeobecná 
metoda hodnocení elektrické odolnosti“ z roku 2004. 

hUAeL −=      (2) 

L je doba bezporuchového provozu 

U je přiložené impulzní napětí 

A, h jsou experimentálně zjištěné parametry 
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Obr.4.: Životnostní křivky testovaného materiálu pro dva tvary pulzu při současném působení teploty 180°C. Pro 

srovnání jsou přidány životnostní křivky při harmonickém namáhání a při pulzním namáhání za pokojové 
teploty.  

4 ZÁVĚR 

 Ze životnostních křivek je patrné již dříve prokázané výrazné zkrácení životnosti při pulzním namáhání 
proti harmonickému namáhání. Stejně tak je zřejmý značný vliv teploty. Porovnání křivek simulujících různé 
délky kabelů ukazují, že tvar pulzu má vliv na životnost. Tento experiment ale ještě není u konce. Nedošlo zatím 
k proražení  všech vzorků na hladině 1,1kV a proto tyto body představují pouze současný stav.  

Tento výzkum je podporován výzkumným záměrem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 
Republiky, MSM 4977751310 – Diagnostika interaktivních dějů v elektrotechnice. 
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NANOKOMPOZITNÍ DIELEKTRIKA PLNĚNÁ SLOŽITĚJŠÍMI 
NANOČÁSTICEMI  

Václav Mentlík, Jiří Boček 
ZČU FEL, Univerzitní 26, Plzeň 306 14 

 

Annotation: Insulating systems of electric machine and apparatus belong to most stressed parts and their failures always have 
fatal consequences. Further, they have strongly influence on machine utilization. Usage of new composite systems filled 
nanoparticles is one of the promising way leading to the parameter improvements. Attention in the field of nanoparticles 
moves from simple nanoparticles to the more complicated particles, whose structures is accurately determined. Epoxy resins 
are number one in field of bonding agents. This paper also deals with first results of measurement and their evaluation. 

1 ÚVOD 

 Izolační systémy elektrických strojů a přístrojů patří mezi nejvíce namáhané části silnoproudých 
zařízení. Z našeho pohledu se jedná zejména o namáhání elektrické a tepelné, přičemž vliv obou těchto složek na 
izolační systém často nelze oddělit. Selhání izolačního systému vede v lepším případě k přechodnému výpadku 
poškozeného zařízení, častěji však dochází k významnější poruše vedoucí až k destrukci zařízení. Vzhledem 
k tomu, že námi uvažovaná silnoproudá zařízení (transformátory, generátory, průchodky atd.) patří ke klíčovým 
prvkům elektrizační soustavy, škody (zejména ekonomické) mohou být značné. 
V oboru silnoproudé elektroizolační techniky jsou běžně požívány kompozitní materiály plněné částicemi či 
elementy s rozměry v řádu jednotek až stovek mikrometrů. Dalším logickým krokem v této oblasti je prověření 
možností kompozitů, které obsahují částice či elementy s rozměry v řádu jednotek či desítek nanometrů. 
Polymerní nanokompozity se skládají z polymerního základu (termoplastu, reaktoplastu či elastomeru) a dále 
z vyztužujícího nanomateriálu (plniva), v našem případě nanočástic. Obecně se samozřejmě nemusí jednat pouze 
o nanočástice, ale i o např. vlákna či plošné elementy. I samotné nanočástice nemusí nutně mít kulový tvar, 
avšak je nutno si uvědomit, že i tvar nanočástice má vliv na výsledné vlastnosti nanokompozitu. Důležitým 
faktorem je velikost nanoplniva, neboť za nanoplnivo je možnou označit takový materiál, který má alespoň jeden 
rozměr menší než 100 nm. 

2 DRUHY A PŘEHLED VLASTNOSTÍ NANOPLNIV  

 Na trhu je k dispozici několik rozdílných druhů nanočástic, které mohou být včleněny do polymerní 
matrice, čímž dochází k vytvoření nanokompozitu. V závislosti na použití, resp. na požadovaných vlastnostech 
je nutno najít vhodnou kombinaci polymerního základu, nanoplniva a jeho funkční úpravy, jež může mít zásadní 
vliv na výsledné vlastnosti celého systému. Porozumění změnám vlastností v souvislosti se začleněním 
nanočástic do polymerního základu je velmi složitou záležitostí. Stručně se tohoto problému dotýká tab. 1 – 
Hodnocení vlivu nanočástic na polymer. Dále je uveden přehled dostupných nanoplniv, jež jsou i častěji 
zmiňovány v literatuře:   
 
Jednodušší nanočástice: - nano-SiO2
   - nano-Al2O3
   - nano-TiO2
 
Složitější nanočástice: - jíly – např. montmorillonit (MMT) 
   - uhlíková vlákna (CNFs) 

- uhlíkové nanotrubičky (vícestěnné MWNTs; malého průměru SDNTs; jednostěnné 
SWNTs) 

   - polyhedral oligomeric silsesquioxane (POSS®) 
 
Je všeobecně známo, že problémem nanotechnologií (ostatně jako všech nových technologií) je cena. Jen pro 
ilustraci seřadíme nanoplniva podle ceny od nejnižší – MMT nanojíly, nano-SiO2, nano-Al2O3, nano-TiO2, 
uhlíková nanovlákna, POSS, dále nanotrubičky MWNTs, SDNTs, SWNTs. Vzhledem k rychlému vývoji 
v tomto odvětví neuvádíme absolutní ceny. [1]   
 Zásadní vliv na výsledné vlastnosti má též funkční úprava povrchu nanočástice a tím její začlenění do 
polymerní matrice. Tato problematika je často diskutována zvláště v souvislosti s nanoplnivy na bázi oxidů 
křemíku, hliníku a titanu. Jedná se o problém navázání anorganické částice do polymerní organické matrice. 
Podle některých výzkumů [2] zde vzniká oblast mezifáze, jejíž rozměry jsou odhadovány až na velikost 
odpovídající poloměru samotné nanočástice. Tím, že toto rozhraní nemá zanedbatelnou velikost lze vysvětlit 
významný vliv funkční úpravy nanočástice na výsledné vlastnosti, tedy řečeno jinými slovy – oblast, jež je 
dotčena funkční úpravou je dostatečně velká na to, aby ovlivnila výsledné vlastnosti celého nanokompozitu. 
 

 55



DESAM 2010 – Diagnostika elektrických strojov a materiálov 
 

Tab. 1: Hodnocení vlivu nanočástic POSS na polymer [1]

Výhody Nevýhody 
Mechanické vlastnosti (pevnost v tahu, modul 
pružnosti, houževnatost)  

Vzrůst viskozity (problémy při zpracování) 

Bariérové vlastnosti pro plyny Problémy s rozptýlením nanočástic 
Synergické působení s retardéry hoření Problémy s optickými vlastnostmi 
Rozměrová stabilita Sedimentace 
Teplotní roztažnost  
Tepelná odolnost  
Odolnost proti rozrušení  
Chemická odolnost  
Ztužení  

3 NANOČÁSTICE POSS 

 Další část je věnována těmto novým materiálům, jejichž celý název zní polyhedral oligomeric 
silsesquioxane (POSS). Vzorky těchto nanokompozitů byly měřeny na našem pracovišti ve spolupráci s Ústavem 
makromolekulární chemie Akademie věd ČR. Nanomateriály s POSS plnivem reprezentují sloučení chemických 
a plnivových technologií, mohou být požity jako multifunkční polymerní aditiva, působící jako výztuž na 
molekulární úrovni, výrobní činidlo a retardér hoření. Tyto plniva a materiály na nich založené jsou vyráběny 
firmou Hybrid Plastics, Inc. sídlící v Hattiensburg, Mississippi. 

Pokud si podrobněji rozebereme název polyhedral oligomeric silsesquioxane zjistíme následující:  

Polyhedral  mnohostěnný 

Oligomeric  oligomer – nízkomolekulární polymer složený z několika strukturních jednotek 

Silsesquioxane  sloučenina s empirickým vzorcem (RSiO1,5), kde R je buď vodík nebo alkylová, alkenová, 
arylová, arylenová skupina 

POSS částice mají unikátní strukturní vlastnosti. Zaprvé -  chemické složení je hybridní, vzniklá skupina 
(RSiO1,5) má původ v oxidu křemičitém (SiO2) a silikonech (R2SiO). Zadruhé -  POSS molekuly mají rozměry 
v rozmezí přibližně 1 – 3 nm. Tyto materiály jsou tepelně a chemicky stálejší než silikony. Jejich tvar a velikost 
daná nanostrukturou přináší unikátní vlastnosti v důsledku řízení molekulového pohybu na úrovni samotných 
molekul. POSS molekuly jsou extrémně přizpůsobivé, umožňují hojnou tvorbu nových nanomateriálů, jež jsou 
navrženy a syntetizovány způsobem „buttom up“. Dále mají nanokompozity na bázi POSS multifunkční 
vlastnosti a anorganickou strukturu křemičitých oxidů. Bylo zjištěno [1], že tato struktura má povahu keramiky. 
Na obr. 1 je zobrazena chemická struktura POSS částice. 

 
Obr. 1 Chemická struktura POSS částice. [1]
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Jedná se o přesnou, trojrozměrnou uzavřenou strukturu křemíku a kyslíku, jež na molekulární úrovni posiluje 
polymerní segmenty a smyčky. Firma Hybrid Plastics v současné době dodává přes 250 chemikálií s obsahem 
těchto nanočástic, přičemž je lze zapojit do polymeru či na ně navázat například tyto sloučeniny: 

• Nitridy 
• Izokyanáty 
• Akrylové pryskyřice 
• α-olefiny 
• Chlórosilany 
• Silany 
• Norbornylény 
• Styrény 
• Karboxylové kyseliny 
• Estery karboxylových kyselin 
• Epoxidy 
• Fosfiny 
• Aminy 
• Alkoholy   
• Fenoly 

 
Materiály na bázi POSS jsou jedním z druhů hybridních anorganicko-organických materiálu tvořených skupinou 
(RSiO1/2)n nebo RnTn, ve kterých jsou organické sloučeniny spojeny s Si-O uzavřenou kostrou. Nejběžnější 
POSS kostrou je T8 (jako např. Vinyl8T8 zobrazenou na obr. 2), nicméně existují i další kostry s dobře 
definovanou geometrií (n = 6, 10, 12, 14, 16, 18). Začlenění těchto Si-O uzavřených struktur do organických 
polymerů vede k vlastnostem, které jsou lepší než samotného organického materiálu a nabízejí tak možnosti pro 
vývoj nových materiálů. 

 
 

Obr. 2 Chemická struktura POSS částic – Vinil8T8 a Fenyl12T12. [1]

 
Klíčovým cílem POSS technologie je vytváření hybridních materiálů, které jsou houževnaté, lehké a stejně 
snadno vyrobitelné jako polymery, avšak s vlastnostmi podobnými keramice jako vysokoteplotní a oxidační 
odolnost. Přehled vlastností, jejichž změny mohou být přínosné, jsou uvedeny níže: [1]  

• Zvýšení Tg 
• Zlepšení mísitelnosti ve směsích 
• Snížená hořlavost 
• Rozšíření rozsahu pracovních teplot 
• Odolnost proti oxidaci 
• Snížení uvolňování tepla 
• Pozměnění mechanických vlastností 
• Snížení hustoty 
• Snížení tepelné vodivosti 
• Snížení viskozity 
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• Likvidace jako oxid křemičitý 
• Termoplastické či vytvrditelné materiály 

 
4 MĚŘENÍ 

 Epoxidové pryskyřice patří k nejrozšířenějším materiálům užívaným v silnoproudé elektrotechnice, 
zejména jako matrice kompozitních systémů. Ve spolupráci s Ústavem makromolekulární chemie Akademie věd 
ČR je prováděno měření na vzorcích, kde jako základ byla užita epoxidová pryskyřice DGEBA (dyglycidyl 
bisfenol-A). Jako plnivo byly užity tyto zatím nepříliš známé nanočástice POSS. Bylo užito dvou druhů tvrdidel, 
což se projevilo ve výsledném souboru vzorků změnou tuhosti – sklovité vs. kaučukovité. Kvalita vzorků byla 
kolísavá, neboť na této ověřovací sérii byla zkoušena i technologie výroby (vytvrzení na vzduchu či v teflonové 
formě). Dále byly do základní pryskyřice začleněny dvě skupiny plniv – POSS, E8 a POSSph, E1 (viz obr. 3). 
 Na vzorcích byla prováděna stejnosměrná i střídavá měření. Do první skupiny měření patří zjišťování 
absorpčních a resorpčních charakteristik. Z nich byly vypočteny polarizační indexy (v 1. a 10. minutě) a 
rezistivita materiálu v 900. sekundě. Již tato měření ukazují, že kaučukovité vzorky nevykazují chování dobrých 
dielektrik pro silnoproudou elektrotechniku. Při střídavých měřeních byl zjišťován ztrátový úhel tg δ a kapacita 
vzorku, ze které bylo možno vypočítat permitivitu. I zde se ukazují sklovité vzorky jako vhodnější z pohledu 
elektroizolační techniky. Dále byla na vybrané vzorky aplikována simultánní termická analýza (TG + DSC) 
s vyhodnocením odcházejících plynů infračervenou spektroskopií (FTIR). 

 
 

Obr. 3 Struktura nanočástice POSSph [3]

5 ZÁVĚR 

 Elektrotechnické materiály a jejich zlepšování je jednou z možností vedoucích ke zvýšení výkonu 
elektrických strojů. Velké uplatnění v této oblasti nacházejí nanotechnologie, jež mají potenciál přinést nové 
materiály pro materiálovou oblast silnoproudé elektrotechniky. Dalším krokem v této oblasti výzkumu je 
nalezení a využití některého dalšího materiálu z četných kombinací polymerních nanokompozitů. Známým 
problémem je zde  zatím vyšší cena plniv, množství jejich variant a obtížnější dostupnost. Tyto nedostatky jsou 
však vyváženy výhodami jako je např. definované navázání částic do polymerní sítě a tím zabránění jejich 
shlukování. 
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TEPELNÉ STÁRNUTÍ IZOLAČNÍHO SYSTÉMU TRANSFORMÁTORŮ 
Mentlík Václav, Trnka Pavel, Širůček Martin, Pihera Josef, Prosr Pavel, Polanský Radek 

FEL ZČU,. Univerzitní 26, 306 14 Plzeň 

 

Annotation: Insulation liquids play the key role in the cooling of the transformers and as an electrical insulation as well. 
The insulating system of the transformer is being degraded during transformer operation. Main degradation factor is thermal, 
electrical, mechanical and chemical stress. Transformer insulation system has to be stress resistant for long time of the 
transformer operation. Working temperatures of power transformers are from 50°C to 70°C. Insulation system of a power 
transformer is created especially by an insulating liquid and impregnated solid insulation (petroleum-based oil and 
transformerboard). Article deals with an influence of oil type on changing of the electrical properties vs. thermal aging. 

1  ÚVOD 

 Transformátory plní v dnešní době nezastupitelnou úlohu z hlediska rozvodu a distribuce elektrické 
energie. Z tohoto důvodu jsou na jejich spolehlivost a životnost kladeny vysoké nároky. Klíčovým prvkem pro 
dosažení těchto požadavků je volba vhodného izolačního systému. Transformátory vyšších výkonů využívají 
nejčastěji izolační systém olej-papír. Realizován je prostřednictvím lepenky na bázi celulózy a příslušného oleje 
plnícího funkce chladící a izolační. Aby mohl izolační systém vhodně plnit tyto funkce, musí disponovat 
určitými parametry vypovídajícími o příslušných vlastnostech systému. V rámci prováděného experimentu byly 
sledovány elektrické vlastnosti olejů (elektrická pevnost Ep, ztrátový činitel tgδ, izolační odpor Ri, vnitřní 
rezistivita ρi, jednominutový polarizační index pi1). Mezi další důležité vlastnosti olejů patří viskozita, číslo 
kyselosti, bod vzplanutí, bod hoření, obsah vody v oleji, oxidační stabilita apod. Hodnoty těchto parametrů jsou 
negativně významně ovlivňovány vnějšími i provozními vlivy. Působí-li vlivy dostatečně dlouhou dobu, dochází 
k oxidaci oleje, zvyšování obsahu vlhkosti spolu se zvyšováním obsahu nečistot, různých chemických sloučenin 
(např. H20, CH4, C2H6, C2H4) a kyselých složek (kyselina naftenové, sírové, siřičité apod.). Jedním z těchto 
vlivů, kterému je olej popř. jiné chladící médium vystaveno, je nežádoucí ohřev. Vzniká ztrátami ve vinutích 
a magnetickém obvodu transformátoru přeměnou elektrické energie na tepelnou. Velikost ztrát je významně 
ovlivněna zatížením daného zařízení. Teplo z konstrukčních částí se přenáší prostřednictvím ohřevu oleje 
k povrchu transformátorové nádoby, kde je vyzářeno. 
 V současnosti je u olejů, kromě výše uvedených požadavků, kladen důraz především na 
environmentální vlastnosti. Z toho důvodu vstupují do popředí možnosti užívání rostlinných olejů nebo jejich 
modifikací. Minerální olej se získává destilací z ropy, proto je jeho struktura tvořena zejména směsí 
uhlovodíkových molekul. V jeho struktuře se mohou vyskytovat organicko-sirné sloučeniny v závislosti 
na kvalitě použité surové ropy. Sírové složky mohou být i po rafinaci stále obsaženy v oleji např. 
v merkaptanech a způsobovat tak nežádoucí korozivní účinky na kovových površích. Oproti tomu oleje rostlinné 
se vyrábějí lisováním surových semen a jsou tvořeny směsí esterů, glycerínů a nenasycených mastných kyselin. 
Vzhledem k odlišnostem v chemickém složení se dosahuje u rostlinných olejů vhodných elektroizolačních 
vlastností na úkor teplotně-viskózních parametrů, teplotně-oxidační stabilitě spolu se snížením hořlavosti [4]. 
Hustota rostlinných olejů je mnohem větší než v případě minerálních a dochází tak při velkém množství oleje 
v nádobě k zvyšování celkové hmotnosti transformátoru, kterou je třeba uvažovat při jeho konstrukci. 
Modifikované oleje z přírodních esterů vyráběné ze surových semen a biologicky odbouratelných přísad se 
začaly využívat pro svoje lepší vlastnosti - především vysoký bod hoření, obecně větší životnost díky stabilitě 
vlastností a lepší vztah k životnímu prostředí daný snazší odbouratelností [5]. 

2   POUŽITÉ  OLEJE  A  JEJICH  TEPLOTNÍ  EXPOZICE 

 Skupinu použitých olejů reprezentovaly minerální Shell Diala DX a Technol Y3000. Rostlinné oleje 
byly zastoupeny slunečnicovým a řepkovým. V rámci experimentu došlo rovněž k testování jejich modifikací 
vzniklých aplikováním vhodného rafinačního postupu, zvoleného na základě zkušeností autora článku [3]. Jak 
slunečnicový tak řepkový olej prošly nejprve filtrací (filtrační papír 80 mg/m2 o průtokové rychlosti 10 s) 
a následně bylo přimícháno 0,6 mg KOH/g sloužícího k neutralizaci nežádoucích organických a anorganických 
kysele reagujících složek. Posledním testovaným olejem byl Envirotemp FR3 od firmy Cooper vyrobený 
z přírodních esterů a biologicky odbouratelných přísad. Jedná se o ekologický olej, u kterého výrobce dosáhl 
prostřednictvím vhodných přísad požadovaných vlastností, především pak vysoký bod hoření (360 ºC) 
a vzplanutí (330 ºC).  

Pro účely experimentu byly změřeny některé charakterizující vlastnosti olejů (viskozita, číslo kyselosti, 
vnitřní rezistivita) v počátečním stavu (Tab. 1) a po 3000 h tepelného stárnutí (Tab. 2). 
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Tab. 1 Parametry olejů v počátečním stavu   
Název Up 

[kV/2,5mm] 
Viskozita 
[mm2/s] 

Číslo kyselosti 
[mgKOH/g] 

Ztrátový činitel tgδ  
při 90 °C  

Vnitřní rezistivita ρi
při 90 °C [Ω.m.1010] 

Diala DX 48,8 8,68 0,008 0,056 279,6 
FR 3 74,2 33,9 0,053 1,76 0,813 

Y 3000 59,9 8,40 0,003 0,122 383,9 
Řepkový 60,7 34,94 0,140 1,566 1,42 
Řepkový 

 raf. 
- 31,39 0,141 1,276 1,51 

Slunečnicový 54,9 31,59 0,054 4,627 0,703 
Slunečnicový 

raf. 
- 31,96 0,066 3,72 0,57 

 
Tab. 2 Parametry olejů po 3000 h tepelného stárnutí při teplotě 90 ºC 

Název Viskozita 
[mm2/s] 

Číslo kyselosti 
[mgKOH/g] 

Ztrátový činitel tgδ 
při 90 °C  

Vnitřní rezistivita ρi
při 90 °C [Ω.m.1010] 

Diala DX 8,38 0,013 0,168 69,0 
FR 3 48,86 0,391 4,499 0,345 

Y 3000 7,86 0,009 0,182 194,6 
Řepkový 97,8 3,051 8,241 0,149 

Řepkový raf. 100,27 3,787 15,235 0,077 
Slunečnicový - - 7,057 - 

Slunečnicový raf. - - 6,926 - 
  
 U olejů došlo v počátečním stavu k proměření elektrické pevnosti, kdy nejvyšší hodnoty bylo dosaženo 
u FR 3. Ostatní rostlinné oleje měly v porovnání s minerálními tento údaj přibližně stejný nebo nepatrně vyšší 
(řepkový olej).  
 Vysoké hodnoty viskozity byly určeny u všech ekologicky šetrných olejů (FR 3, slunečnicový, řepkový 
a jejich verze podrobené rafinaci) především pak u olejů rostlinných. Působením tepelného stárnutí docházelo 
pravidelně v důsledku jejich vysýchavosti k růstu tohoto parametru. V případě slunečnicového byla viskozita 
natolik vysoká, že se na povrchu oleje vytvořila silná polymerní vrstva. Proto došlo po 3000 h k vyřazení všech 
vzorků se slunečnicovým olejem. Viskozita minerálních olejů naopak s dobou stárnutí mírně klesala. FR 3 měl 
po stejné době tepelného stárnutí nárůst viskozity oproti ostatním environmentálním jen nepatrný.  
 Z hlediska množství kyselých složek byly nejvyšší hodnoty v počátečním stádiu zjištěny u rostlinných 
olejů a FR 3, nejvíce pak u řepkového. Po 3000 hodinách se jejich hodnota několikanásobně zvýšila. Nepatrné 
změny byly zaznamenány u minerálních olejů, kdy nejmenší hodnotu po 3000 h stárnutí měl Technol Y 3000. 
 Elektrické parametry (tgδ, ρi) určované při 90 ºC jsou v případě všech ekologických olejů horší než 
u minerálních. Teplotním stárnutím dochází ke zvyšování ztrátového činitele všech olejů. Minerální oleje si opět 
uchovaly nejnižší parametry. Během tepelného stárnutí byla hodnota tgδ po 3000 h oleje Diala DX téměř 
identická s Technolem Y 3000, přitom v počátečním stavu měla Diala DX tgδ významně lepší. Nejvyšší pokles 
vnitřní rezistivity ze všech olejů nastal u řepkového oleje. Vlivem tepelného stárnutí došlo ke snížení přibližně 
o desetinásobek původní hodnoty. V případě rafinované modifikace byl tento údaj ještě mnohem vyšší. Téměř ve 
všech parametrech dosáhl nejlepších výsledků Technol Y 3000 a to i po 3000 h stárnutí. 

3 EXPERIMENT  

 Experiment byl zaměřen na sledování změn příslušných elektrických parametrů (ztrátový činitel tg δ, 
polarizační index, izolační odpor) izolačního systému transformátoru olej-papír v závislosti na teplotě.  

Materiálem vzorků byla jakostní transformátorová lepenka o rozměrech 100 mm x 100 mm a dvou 
různých tloušťkách (0,5 mm a 1 mm). Testováno bylo sedm druhů olejů, kde v každé nádobce s příslušnou 
kapalinou bylo ponořeno 11 vzorků od každé tloušťky. Tepelné stárnutí probíhalo při 90 ºC po konečnou dobu 
4000 h. Samotné měření daného oleje bylo provedeno při pokojové teplotě. Zbytek olejů byl mezitím ponechán 
v sušce při 40 ºC, aby se zamezilo nežádoucímu navlhnutí. V příslušných časových intervalech (50, 125, 225, 
500, 1000, 2000, 3000 a 4000 h) došlo u jednotlivých vzorků k měření absorpčních proudů v 15 s a 60 s a 
následnému dopočítání minutového polarizačního indexu pi1 a izolačního odporu Ri. Dále se na automatickém 
můstku pro měření dielektrických ztrát umístěném v laboratořích KET/ET FEL ZČU určil ztrátový činitel tgδ. 
 Zobrazení minutového polarizačního indexu během tepelného stárnutí je na Obr.1. Do 1000 h 
vykazovaly vzorky relativně stabilní pozvolný růst. Po 1000 h již docházelo k výrazným změnám. Skupina 
použitých olejů, kromě FR 3, aplikovaná na vzorky o tloušťce 0,5 mm vedla k poklesu pi1, nejvýrazněji u olejů 
Technol Y 3000, Diala DX a řepkového s rafinací i bez. Zajímavé je, že dosáhly svého minima při 3000 h 
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stárnutí, kde FR 3, který strmě vzrostl, vykazoval maximum 3,45. Při měření po 4000 h nastala pozvolná 
stabilizace hodnot polarizačních indexů v intervalu 1,75 – 2,25 a to u všech olejů kromě Technolu. V případě 
1 mm vzorků došlo k odhalení lokálních maxim (FR 3) resp. minim (Technol, Diala, řepkový rafinovaný) již při 
2000 h stárnutí. Slunečnicový olej si udržoval po 1000 h hodnoty pro oba druhy vzorků mezi 2 – 2,5. Jak již bylo 
uvedeno výše, došlo z důvodu významné polymerizace slunečnicového oleje k jeho odebrání z experimentu po 
době 3000 h 
 

 
Obr. 1 Změna polarizačního indexu vlivem tepelného stárnutí pro tloušťku vzorku 0,5 mm(vpravo), 1 mm(vlevo)  
   
 Na Obr. 2 je uvedena závislost izolačního odporu na tepelném stárnutí. Izolační odpor nepřímo ukazuje 
velikost protékajícího vodivostního proudu vzorkem. Pro obě tloušťky vzorků docházelo vzhledem k tepelnému 
stárnutí ke stejnému vývoji tohoto parametru. Po 4000 h dosahovala nejvyšší hodnotu Diala DX, v případě 
ekologických olejů pak FR 3 následovaného řepkovým a slunečnicovým. Všechny druhy rostlinných olejů 
dosahovaly téměř stejných hodnot. 
 

 
Obr. 2 Změna izolačního odporu vlivem tepelného stárnutí pro tloušťku vzorku 0,5 mm(vpravo), 1 mm(vlevo)  
   

 
Obr. 3 Změna ztrátového činitele vlivem tepelného stárnutí pro tloušťku vzorku 0,5 mm(vpravo), 1 mm(vlevo)  
 
 Z Obr. 3 (grafická závislost tgδ na teplotě) vyplývá, že k vhodnému prosycení dané lepenky příslušným 
olejem došlo v případě environmentálních olejů dříve, přibližně při době stárnutí 125 h. Minerální oleje dosáhly 
vhodné symbiózy v oblasti kapalné a pevné složky až po 225 h. Vhodné prosycení výrazně ovlivňuje použitá 
tloušťka vzorku. Byla-li 1 mm, docházelo k posunu těchto dob u rostlinných na 225 h a u minerálních dokonce 
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na 500 h. Z hlediska velikosti ovšem jednoznačně uspěly oleje minerální, kde byly po 4 000 h dosaženy 
nejmenší hodnoty tgδ pro obě tloušťky a to přibližně 0,005. Porovnáním s laboratorně zjištěnými výsledky olejů 
vyplývá, jak významnou úlohu hraje celulózová lepenka pro zajištění teplotní stability a odpovídajících 
elektrických parametrů celého izolačního systému. 

4 ZÁVĚR 

 Experiment dokázal významnost použití vhodné izolační kapaliny na celkové izolační vlastnosti 
systému stejně jako na jeho teplotní odolnost. Z hlediska porovnání běžných rostlinných olejů (řepkový, 
slunečnicový), olejů z přírodních esterů (FR 3) a olejů minerálních (Technol Y 3000, Diala DX) byly vyvozeny 
následující závěry. Ukázalo se, že než se systém olej-papír dostane k odpovídajícím velikostem elektrických 
parametrů, potřebuje určitý čas. Nejlepších výsledků z hlediska viskozity, elektrických vlastností i čísla kyselosti 
dosahovaly oleje minerální. Jejich nevýhodou je o něco delší doba potřebná pro dosažení optimálních vlastností. 
Lze předpokládat, že je to především díky vlivu menší viskozity na vhodné prosycení transformátorové lepenky. 
V případě rostlinných olejů spolu s FR 3 byla u ztrátového činitele dosažena jeho relativně stabilní hodnota 
za kratší časový interval. Velikost vzorku, konkrétně jeho tloušťka, rozhodovala o rychlosti, s jakou se daný 
vzorek nasytí a bude tak optimálně plnit svoji funkci. Čím větší je tloušťka vzorku, tím větší objem se musí 
nasytit, a časový interval se tak prodlužuje. Obecně u environmentálních olejů nastal tento jev přibližně o 100 h 
dříve než u olejů minerálních.  
 Minerální oleje disponovaly oproti environmentálním (řepkový, slunečnicový, FR 3) mnohem lepšími 
vlastnostmi (ztrátový činitel, vnitřní rezistivita, číslo kyselosti, dielektrické ztráty, viskozita) a stabilitou těchto 
parametrů z hlediska teplotního namáhání. Nejvyšší hodnota elektrické pevnosti (74,7 kV/2,5 mm) byla určena u 
oleje FR 3. Environmentální oleje působením teploty výrazně zhoršují svoje jednotlivé vlastnosti. Především pak 
olej řepkový a slunečnicový, kdy docházelo k nežádoucímu růstu některých parametrů až několikanásobně 
oproti minerálním olejům (vnitřní rezistivita, ztrátový činitel, viskozita, číslo kyselosti). Provedená rafinace 
rostlinných olejů přinesla na základě zjištěných údajů pouze nepatrné zlepšení vlastností. Slunečnicový olej se 
prokázal pro transformátorové využití jako nevhodný. Experiment potvrdil skutečnost, že se jedná o polo-
vysýchavý olej, v důsledku čehož u něho došlo po 3000 h tepelného stárnutí k významné polymeraci. 
S množstvím krystalických částeček rostla rovněž i viskozita, takže olej po ukončení stárnutí vykazoval 
medovitou strukturu. V důsledku toho by daný olej nemohl v transformátoru vhodně plnit chladící funkce, pro 
které jsou nejvýhodnější oleje s co nejmenší viskozitou. Aplikací rostlinných olejů na transformátorovou lepenku 
došlo k optimalizaci jejich původních elektrických vlastností. Proto rozdíly mezi rostlinnými a minerálními oleji 
nebyly až tak významné. Bohužel faktory jako je viskozita nebo číslo kyselosti nelze zanedbat a tak by bylo 
potřeba při praktické aplikaci rostlinných olejů uvažovat častější regenerace náplně, což se projeví vyššími 
provozními náklady. Jako perspektivní se jeví používání oleje FR 3 šetrného k životnímu prostředí, který má 
navíc výhodu vysokého bodu hoření. Svými vlastnostmi se nejvíce blížil olejům minerálním ovšem za cenu 
významně vyšších pořizovacích nákladů.  
 
 Tento výzkum byl podpořen výzkumným záměrem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
České Republiky, MSM 4977751310 – Diagnostika interaktivních dějů v elektrotechnice a projektem 
Nadace ČEZ. 
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VLIV TEPELNÉHO NAMÁHÁNÍ NA ZMĚNY VE STRUKTUŘE 
ELEKTROIZOLAČNÍHO MATERIÁLU 

Václav Mentlík, Josef Sušír, Radek Polanský, Pavel Prosr 

Oddělení elektrotechnologie, Katedra technologií a měření, Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita, Univerzitní 
26, 306 14 Plzeň 

Annotation: This article deals with a description of changes in the electro-insulating material which was subjected to thermal 
stress. Changes in a structure of this material are evaluated through the chosen physical parameters. Nowadays, requirements 
on electric technology diagnostics are very high. Therefore, it is necessary to look directly into the nub of actual reaction 
process. Methods of structural analyses are very important in this case. All results were obtained by the help of thermal 
analyses.  

1 ÚVOD 

 Elektroizolační materiály představují klíčový prvek spolehlivostního řetězce elektrických zařízení. 
K analýze stavu či predikci jejich chování je nutné využít v každé době ty nejefektivnější nástroje. To jsou 
zařízení a metody, které nám umožní odhalit příčiny problémů na úrovni samotné struktury zkoumaných 
materiálů. Změny, ke kterým dochází ve struktuře materiálu v souvislosti s degradačními procesy, lze sledovat 
pomocí  metod strukturální diagnostiky. Tyto metody jsou v elektrotechnologické diagnostice zcela 
nezastupitelné a jejich význam spolu s rozvojem nových technologií stále narůstá. Jednu z podskupin 
strukturálních metod tvoří termické analýzy. V souvislosti s touto prací byl využit simultánní termický 
analyzátor, který zahrnuje termogravimetrickou analýzu, diferenční skenovací kalorimetrii a diferenční 
termickou analýzu. K vyhodnocení výsledků posloužily termogramy termogravimetrické analýzy a diferenční 
skenovací kalorimetrie. U termogravimetrické analýzy se jedná o sledování změn kvantitativního charakteru. 
Zaznamenávají se změny v hmotnosti vzorku jako funkce teploty nebo v izotermickém módu jako funkce času. 
U diferenční skenovací kalorimetrie je obecně zaznamenáván rozdíl v energii, která vstupuje do vzorku a 
teplotně inertního standardu jako funkce teploty při řízeném teplotním programu.[1]  Sledován byl především 
vývoj změn v oblasti skelného přechodu a spádu prvního významného hmotnostního úbytku v závislosti na 
stupni degradace. 

Teplota skelného přechodu je velmi často zmiňovaný parametr, který slouží ke klasifikaci a hodnocení 
stavu materiálů. Může být důležitým momentem, kdy materiál již ztrácí svoji funkci. Jedná se o oblast, ve které 
dochází k významným změnám ve struktuře a přechodu od pevného či sklovitého stavu do stavu gelovitého či 
kaučukovitého. Skelný přechod je pro účely tohoto článku sledován prostřednictvím změn v termogramu 
diferenční skenovací kalorimetrie. Jedná o proces, který vede k charakteristickému posunu základní linie 
(přechod druhého řádu). Nejedná se o proces doprovázený typickou změnou entalpie, ovšem může být 
doprovázen relaxačním dějem. Existuje také teorie, která vysvětluje skelný přechod u polymerů tak, že při 
skelném přechodu předpokládá spotřebu určitého množství entalpie a bere v úvahu existenci určitého množství 
vnitřního pnutí. Je-li energie tohoto pnutí při odskelnění větší než entalpie skelného přechodu, pak se jedná o 
typický přechod druhého řádu. V opačném případě může vniknout přechod prvního řádu v podobě 
endotermického píku.[2]  

Oblast skelného přechodu je možné mapovat různými metodami. Z hlediska termických analýz zde 
bývá významně užívána klasická termomechanická analýza a dynamická mechanická analýza. Koncem 
minulého století se také začala využívat metoda tzv. tepelně modulované diferenční skenovací kalorimetrie. 
Tepelný tok je zde v podstatě složen ze dvou částí, kde jedna část je způsobena ohřevem vzorku a druhá 
probíhajícím fázovým přechodem. Na rozdíl od klasické metody je tato metoda schopna jednotlivé části rozlišit. 
Z těchto důvodů je metoda citlivá a velmi vhodná například právě k zaznamenání oblasti skelného přechodu. 

2 MĚŘENÍ  

 Na simultánním termickém analyzátoru SDT Q600 byl analyzován reaktoplastický epoxidový laminát 
Lamplex FR-4 používaný pro výrobu desek plošných spojů. Lamplex FR-4 je určen pro teploty do 135 °C.[3] 
Jedná se o skleněnými vlákny vyztužený epoxidový laminát, jehož základem je bromepoxidová pryskyřice B 
201. Při výrobě jsou využívány jako rozpouštědlo metoxy propanol a metyl imidazol a jako tvrdidlo 
dikyandiamid.[4] Tento materiál byl vystaven účinkům tepelného namáhání při teplotních hladinách 170, 180, 
190 a 200 °C. Na základě životnostní křivky stanovené pomocí fenomenologických měření byly pro jednotlivé 
teplotní hladiny určeny doby expozice (doba stárnutí ) viz Tab. 1 - 4. 
 Analyzované vzorky byly podrobeny lineárnímu teplotnímu nárůstu s rychlostí 10 °C.min-1 v 
teplotním rozsahu 30 °C až 700 °C. Měření probíhalo v atmosféře proudícího vzduchu při průtoku 100 ml.min-1. 
Vzorek byl upraven do formy prášku s hmotností navážky 12 mg a umístěn v platinových kelímcích. Měření 
byla provedena pro každý vzorek s četností tři. 

Ukázku naměřených termogramů a zároveň analýzy výsledků představuje obrázek 1. Svislá osa 
s hodnotami tepelného toku odpovídá výsledkům diferenční skenovací kalorimetrie (DSC). Svislá osa 
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s procentuálním vyjádřením hmotnosti odpovídá výsledkům termogravimetrické analýzy (TGA). Zobrazeny jsou 
také první derivace křivky DSC a TGA (jako DTGA). Na vodorovné ose je znázorněna teplota. 

  

Obr. 1 Ukázka naměřených termogramů s analyzovanými parametry 
(termogramy dodaného stavu zkoumaného materiálu) 

 
Tabulky 1 až 4 obsahují výsledné hodnoty analyzovaného materiálu, přičemž každá tabulka odpovídá 

vždy jedné teplotní hladině. Z první derivace termogramu diferenční skenovací kalorimetrie byla odečtena 
teplota skelného přechodu (DSC – Tg /°C). Z termogramu termogravimetrické analýzy byla odečtena teplota dle 
sledovaného derivačního maxima (DTGA – Tmax /°C) viz Obr 1. Vzhledem k četnosti měření jsou v tabulkách 
uvedeny aritmetické průměry naměřených hodnot spolu se směrodatnými odchylkami (σ /°C). 

Tab. 1 
170 °C 

Doba stárnutí /h DSC – Tg /°C σ /°C DTGA – Tmax /°C σ /°C 
96 134,15 0,54 318,41 1,24 

192 132,43 0,55 314,97 2,43 
288 130,28 1,00 313,09 2,12 
384 122,59 0,26 306,54 0,72 
480 121,10 0,23 303,50 0,76 

Tab. 2 
180 °C 

Doba stárnutí /h DSC – Tg /°C σ /°C DTGA – Tmax /°C σ /°C 
48 131,73 0,16 313,44 0,31 
96 129,43 0,29 311,61 0,95 

120 128,74 0,40 311,22 0,71 
144 123,68 0,28 307,04 0,29 
168 123,14 0,99 306,38 0,83 
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Tab. 3 
190 °C 

Doba stárnutí /h DSC – Tg /°C σ /°C DTGA – Tmax /°C σ /°C 
24 132,06 0,23 317,46 0,17 
48 131,44 0,18 310,72 0,15 
60 131,09 0,05 309,35 0,20 
72 127,37 0,36 306,97 0,26 
84 121,92 0,34 304,45 0,36 

 
 

Tab. 4 
200 °C 

Doba stárnutí /h DSC – Tg /°C σ /°C DTGA – Tmax /°C σ /°C 
10 129,38 0,06 309,35 0,06 
15 127,14 0,12 307,22 0,38 
20 127,22 0,43 307,66 0,64 
25 121,69 0,16 304,93 0,17 
30 117,12 0,61 303,71 0,20 

 
Obrázky 2 a 3 znázorňují závislost vybraných veličin na době stárnutí pro jednotlivé teplotní hladiny. 

Jako počáteční hodnoty jsou v grafech vyneseny výsledky z analýzy počátečního stavu zkoumaného materiálu. U 
hodnoty teploty skelného přechodu se jedná o 138,47 °C. Hodnota pozorovaného maxima z DTGA je 320,78 °C. 
Pro zjednodušený náhled do trendů v jednotlivých teplotních hladinách byly do grafů přidány lineární náhrady.  

 
 

Závislost teploty skelného přechodu - Tg na době stárnutí
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Obr. 2 Závislost teploty skelného přechodu - Tg na době stárnutí 
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Závislost teplotního maxima - Tmax křivky DTGA
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Obr. 3 Závislost teplotního maxima - Tmax křivky DTGA na době stárnutí 

4 ZÁVĚR 

Z výsledků analýz je patrné, že se zvyšujícím se stupněm zestárnutí dochází k posunu oblasti skelného 
přechodu směrem k nižším teplotám. Při měření bylo pozorováno, že při vyšším stupni zestárnutí byl skelný 
přechod na DSC křivce méně patrný, proto bylo z důvodu lepší prokazatelnosti velmi vhodné využít záznam 
první derivace této křivky. Alternativou by v tomto případě mohla být i nově využívaná metoda tepelně 
modulované diferenční skenovací kalorimetrie. Z termogramu termogravimetrické analýzy je patrné, že vlivem 
stárnutí dochází k úbytku složek materiálu již od nižších teplot. Rychlost úbytku složek naopak klesá s poklesy 
derivačních maxim pohybujícími se mezi 300 až 340 °C, což je dle [5] oblast spojena především s uvolňováním 
CO2, HBr, bromovaných a nebromovaných fenolů.  
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Abstrakt: Článok predstavuje program SpectraLAB a upozorňuje na jeho možnosť využitia v technickej  diagnostike točivých 
elektrických strojov. 

Annotation: In the contribution the SpectraLab software is introduced and an attention is payed on its possible utilization in 
technical diagnostics of electrical rotating machines. 

1 ÚVOD 

Obsah pojmu  technická diagnostika točivých elektrických strojov je tak široký, že nie je možné ho 
zvládnuť v rozsahu jedného článku. Program SpectraLAB ho síce podstatne zúži, ale aj napriek tomu je nutné ho 
vyšpecifikovať a to buď pôjde o diagnostiku kotvy indukčných strojov alebo o stroje s komutátorom. 

V prípade indukčných strojov by išlo o diagnostiku možného prerušenia vinutia kotvy – prerušenia tyče 
klietky kotvy; v prípade jednosmerných, resp. komutátorových strojov by sa jednalo o kvalitu komutácie, či už 
danú stavom komutátora alebo polohou kief. 

2 SÚČASNÝ STAV V DIAGNOSTIKE VINUTIA KOTVY ASYNCHRÓNNEHO MOTORA S KOTVOU 
NAKRÁTKO 

Jednotlivé tyče alebo aj časti kruhu môžu mať z rôznych príčin (výrobných,  prevádzkových) rôzne 
elektrické odpory. Krajným prípadom je potom prerušenie jednej alebo niekoľkých tyčí, alebo aj kruhu. Takáto 
nesymetria vinutia spôsobí zhoršenie prevádzkových vlastností motora. Ide predovšetkým o zvýšenie oteplenia 
nepoškodenej časti vinutia, vznik parazitných momentov a pod. Uvedená asymetria sa prejaví aj deformáciou 
magnetického poľa vo vzduchovej medzere a tým aj zmenou elektrických a magnetických veličín.  V rotorovom 
vinutí je pritom frekvencia prúdu  

 f2 = f1 . s  [Hz] 
a v statorovom vinutí sa okrem frekvencie napájacieho prúdu f1 objaví frekvencia  

 f3 = f1 (1 - 2s)  [Hz] 

 Prejav poškodenia vinutia kotvy sa v súčasnosti robí buď vyšetrovaním  spektra frekvencií  statorového 
prúdu pri konštantnom zaťažení alebo   pri rozbehu. 

3. SÚČASNÝ STAV V DIAGNOSTIKE JEDNOSMERNÝCH A KOMUTÁTOROVÝCH STROJOV 

 Základnými poruchami, ktoré vznikajú u jednosmerných a komutátorových strojov sú poruchy izolácie 
vinutí a poruchy komutácie. Pritom poruchy komutácie môžu byť spôsobené buď poškodením kontaktných 
uzlov, t.j. komutátora a kief alebo posunom kief z neutrálnej osi.  

Zisťovanie technického stavu  kontaktných uzlov točivých elektrických strojov sa v súčasnosti spravidla 
robí:  

- meraním ovality komutátora, 
- bezdemontážnym zisťovaním skratu na komutátore, 
- meranie veľkosti prítlačnej sily kefy na komutátor, 
- zisťovaním spoľahlivosti uloženia prívodného lanka do kefy. 

Zisťovanie kvality komutácie sa v súčasnosti spravidla robí:  
- vizuálnym hodnotením kvality komutácie, 
- transformačnou  metódou, 
- meraním potenciálnych diagramov, 
- vyšetrovaním pasiem temnej komutácie  vysokofrekvenčným napätím, 
- vyšetrovaním kvality komutácie prostredníctvom elektromagnetického poľa.  

4 VYŠETROVANIE TECHNICKÉHO STAVU ELEKTRICKÝCH STROJOV POUŽITÍM 
PROGRAMU SPECTRALAB 

 Nech sa jedná o ktorúkoľvek so spomínaných porúch jedného alebo druhého druhu elektrického stroja, 
vždy sa to viac či menej prejaví na priebehu napájacieho prúdu stroja. Jeho analýzu je potom možné robiť 
programom SpectraLAB. V porovnaní s doterajšími metódami, je to spôsob v mnohých smeroch jednoduchší, 
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lacnejší a jednoznačnejší. Zo zosnímaného priebehu prúdu, napríklad pamäťovým osciloskopom, program 
umožňuje urobiť a zobraziť: 
 a) cez View (náhľad) v  - Time Series (časová séria ) Full Scale (analyzovaný priebeh 
                                                   v plnom merítku)  ako funkciu Time (času) 

         - Spectrum (spektrum) a Play (hra) Relative Amplitude [dB] 
            (pomerná amplitúda) ako funkciu Frequency (frekvencie) 
          [Hz] 
         - Phase (degrees) (fáza, stupeň),  Phase (degrees)  ako funkciu 
           Frequency (frekvencie) [Hz] 

                                                 - Spectrogram (soektrogram) 
                                                 - 3 D Surface (3 D povrch) čas ako funkciu frekvencie 

 b) cez Utilites (služby) - Peak Frequency (maximálna frekvencia) 
                                               - Peak Amplitude (maximálna amplitúda) 
                                               - Total Power (celkový výkon) 
                                               - Total Harmonic Distortion (THD) (celkové harmonické  
                                                 skreslenie) 

- Total Harmonic Distortion + Noise (THD + N) (celkové 
    harmonické skreslenie + šum) 

                                               - Intermodulation Distortion (IMD) (medzimodulárne  
                                                  skreslenie) 
                                               - Signal to Noise Ratio (SNR) (pomer signálu a šumu) 
                                               - Signal to Noise And Distortion (SINAD) (pomer signálu, 
                                                 šumu a skreslenia) 
                                               - Noise Figure (NF) (obraz šumu) 

5  ZÁVER 
 Využitie programu SpectraLAB v technickej diagnostike točivých elektrických strojov ponúka viacero 
možností. Je len na každom, kto a ako dané možnosti programu využije.  
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DIAGNOSTIKA VÝKONOVÉHO TRANSFORMÁTORU SE ZVLÁŠTNÍM 
ZŘETELEM NA DYNAMIKU VLHKOSTI 

Václav Straka, TMV SS, spol. s r.o. 
Pavel Zítek, TMV SS, spol. s r.o. 

 
ANOTACE 
 Výkonový transformátor je jeden z nejdůležitějších prvků nejen elektrizační soustavy, ale i průmyslových odvětví, 
jehož funkcí je transformovat napětí na potřebnou úroveň pro přenos či dodávání elektrického výkonu. Úkolem 
provozovatelů těchto strojů je stabilizovat náklady na údržbu, prodlužovat životnost a zatěžovat transformátory tak, aby 
docházelo k růstu ekonomických zisků. Naproti tomu je nutné snižovat počet neplánovaných výpadků, a tím tedy detekovat 
již první známky vznikající poruchy. 
 Monitorování výkonových transformátorů dnes již neznamená pouze sběr provozních informací o aktuálním stavu 
stroje, ale rovněž výpočty různých matematických modelů, na základě kterých dochází k predikci chování transformátoru za 
různých provozních a požadovaných podmínek. Monitorovací systém tedy musí být kompaktní bezúdržbové zařízení, které 
podává operátorům informace potřebné pro správný provoz a řízení životnosti transformátoru s vyloučením neplánovaných 
výpadků.  
 Zvláštní zřetel je věnován problematice dynamiky šíření a přesunů vlhkosti ve výkonových transformátorech 
s popisem jejího geometrického rozložení. Současně jsou uvedeny parametry, které přítomnost vlhkosti v jednotlivých 
částech transformátoru ovlivňuje. 

ABSTRACT 
 By one of the most important components of transmission, distribution and industry plants is power transformer, 
whose function is change voltage to require levels for transmition or supply of electrical power. The task of operators is 
performing cost effective maintenance, manage and extend transformer life and load transformer for maximum economical 
efficiency. On the other hand is necessary reducing unscheduled outages and equipment failures, so detect first sing of failure 
conditions. 
  Monitoring of power transformers nowadays isn’t only data collection about current shape of the transformer, but 
provides on-line models to calculate and present useful information to the prediction of behaviour this machine in depending 
on different working and requiring conditions as well. The monitoring system would be compact and maintenance free 
device, which provides to the operators information to the better manage operation of the transformer and extended 
transformer life without unscheduled outages.  
 Special interest is aimed on humidity migration inside insulation systems of power transformers including 
description its geometrical distribution. Together with mentioned behaviour are described parameters influences by moisture 
presence in different parts of insulation systems. 

1 VÝZNAM VLHKOSTI PRO ŽIVOTNÍ CYKLY TRANSFORMÁTORU 

 Dříve než se budeme věnovat popisu vlhkosti je nutno zmínit jeden zcela zásadní fakt týkající se 
významu papírové izolace pro životnost transformátoru. Papírová izolace je prvkem, který není možno 
ekonomicky v transformátoru nahradit a je tedy klíčovým prvkem z hlediska životnosti celého transformátoru. 
Vlhkost současně přímo ovlivňuje maximální provozní teploty transformátoru. Dále je nutno uvést, že papírová 
izolace bude v transformátoru stárnout bez ohledu na to, zda-li jej budeme provozovat, nebo ne. Papírová izolace 
má nevratnou životní charakteristiku a není možno ji regenerovat. Jaké jsou faktory ovlivňující stárnutí izolace 
v běžném provozu: 

• Teplota 
• Oxidace 
• Vlhkost 

Prvé dva faktory lze ovlivnit provozem, s vlhkostí je to již složitější. Vlhkost (cca 0,5%) je obsažena již v izolaci 
nového transformátoru, přičemž hodnota 4% bývá považována za limitní. Hranice mezi mokrým a suchým 
transformátorem je obvykle uváděna jako 2%. Zvýšená vlhkost přímo ovlivňuje kapacitu oleje, ale hlavně při 
provozu maximální provozní teplotu transformátoru (v případě teplot mluvíme o nejteplejším bodě vinutí – 
nikoliv o povrchové teplotě oleje!) 
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Druhým parametrem papírové izolace je stupeň polymerizace (DPV), což je průměrný počet molekul glukózy 
v jednom řetězci celulózy, z nichž je složena papírová izolace (viz obr.1).  

CH2OH OHCH2OH 

Obr.1 – Celulózový řetězec složený z jednotlivých molekul glukózy 

V novém transformátoru má index DPV obvykle hodnotu 800 – 1000, přičemž pokles na hodnotu 200 bývá 
považován za limitní. Stupeň polymerizace ovlivňuje mechanickou pevnost izolace a tím její schopnost odolávat 
mechanickému namáhání a pnutí, například v případě zkratu. Ztráta pevnosti izolace vinutí vede ke zvýšenému 
riziku posunu vinutí a jeho zhroucení, které je uvedeno například na obrázku 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2 – ukázka zhroucení vinutí 

Vlhkost přímo ovlivňuje rychlost stárnutí izolace – s nárůstem vlhkosti exponenciálně narůstá rychlost degradace 
papírové izolace a tím i stárnutí nejen jí, ale stroje jako celku. Tento vliv je definován jak ve standardech, IEC, 
tak IEEE a v obou má exponenciální charakteristiku. Definice rozlišuje i jednotlivé druhy papíru, přičemž pouze 
Aramidový papír je zcela imunní z hlediska teplotní závislosti, avšak tato nesporná výhoda je vykoupena 
výrazným zvýšením pořizovacích nákladů v porovnání s konvenční variantou. Příkladem obvyklé závislosti je 
obrázek 3. 
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Obr.3 – vliv teploty a vlhkosti papírové izolace na rychlost stárnutí papírové izolace 

Je tedy možno konstatovat, že voda je nejhorším nepřítelem transformátoru 
Nutno zmínit ještě jednu zákonitost vody – její množství v transformátoru v průběhu provozu neustále narůstá. 
Není to způsobeno pouze netěsnostmi nádoby (i když vtékaní např. špatným těsněním okolo průchodek není 
nijak výjimečné), ale degradace papírové izolace je sama zdrojem nárůstu množství vody. Princip je popsán na 
následujícím obrázku č.4. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obr.4 – rozklad nestabilní molekuly glukózy 

Pokud dojde k narušení celulózového řetězce (a tím i snížení indexu DPV), samotná molekula glukózy není 
stabilní a dochází k jejímu dalšímu rozkladu. Výsledkem je jedna molekula CO (plyn dříve uvedený jako klíčový 
z hlediska monitoringu degradace papírové izolace), jedna molekula furanu (dále reaguje na jednotlivé kogenery 
– občas se využívá pro měření rychlosti stárnutí) a tři molekuly vody. To je důvodem, proč izolace stárne 
exponenciálně a ne lineárně, jak by se dalo předpokládat, a proč množství vygenerované vody narůstá. Standardy 
zohledňují i skutečnost, zda-li je transformátor hermetizován, nebo ne. Obecně platí, že volný styk atmosféry 
s transformátorovým olejem zvyšuje stupeň kyselosti a to má přímý vliv na rychlost degradace papírové izolace. 
Tepelně vlhkostní závislost je dle standardů násobena koeficientem 2,5 v případě nehermetizovaných strojů, 
v případě hermetizovaných je koeficient ponechán beze změny. 

2 MĚŘENÍ VLHKOSTI 

 Voda v transformátorovém oleji je poměrně snadno měřitelná – ale složitě interpretovatelná! 
Příčinou jsou dva základní důvody: 

• 98,5-99,8% vody se bez ohledu na teplotu nalézá v papírové izolaci, nikoliv v oleji 
• Poměrně dlouhé časové konstanty přesunu vlhkosti mezi papírem a olejem 

Nejprve uveďme jaké jsou základní způsoby měření vlhkosti: 
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• Karl-Fisherova kolorimetrická titrace (KFT) ze vzorku oleje – základní podmínkou je odběr dostatečně 
teplého vzorku oleje – jinak přepočet naměřené vlhkosti (uváděné jako %RH – relativní vlhkosti, nebo 
obsah vody v ppm) na procentuelní vlhkost papíru.  

o V případě nižších teplot míra nejistot vysoce překračuje požadovaný rozsah hodnot – viz 
obrázek 5. 

o Časová konstanta přesunu vlhkosti mezi papírem a olejem – nutno provozovat transformátor 
dlouhodobě před odběrem za konstantních tepelných podmínek. Grafická závislost nastolení 
rovnovážného stavu v závislosti na provozních teplotách je uvedena na obr.6 

• Fyzický odběr vzorku z papírové izolace – problematickým se jeví nejenom vstup do vnitřní části 
nádoby, ale i výběr místa pro odběr vzorku papírové izolace 

 
Obr.5 – Nejistá oblast aplikace Karl-Fisherovy kolorimetrické titrace 

 
Obr. 6 – Časová závislost nastolení rovnovážného stavu přesunu vlhkosti mezi papírem a olejem jako funkce 

teploty 

Z hlediska měření vlhkosti tedy lze konstatovat, že pravděpodobně nejoptimálnější metodou je on-line 
monitoring, který umožňuje naměřené hodnoty spolehlivě interpretovat na základě jejich korelace s provozními 
charakteristikami stroje. Časové konstanty jsou vysoce časově závislé. Pokud bychom odebírali vzorek oleje pro 
KFT při teplotě oleje 650C, měl by být stroj na této teplotě nejméně 12 hodin. Pokud by však byl vzorek 
odebírán při teplotě 350C, je podmínkou nutnou pro spolehlivou aplikaci KFT teplotní stabilita na této teplotě po 
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dobu nejméně 65 dní. Nutno poznamenat, že poměrně značná část transformátorů je provozována na teplotách 
blízkých této teplotě, avšak jejich dlouhodobou teplotní stabilitu je prakticky nemožné dosáhnout. 

3 DETEKOVATELNÉ JEVY V SOVISLOSTI S VLHKOSTÍ 

 On-line monitoring vlhkosti umožňuje velmi přesně definovat obsah vlhkosti nejen v závislosti na 
aktuálních teplotách a časových konstantách, ale i v závislosti na jednotlivých jevech a částech stroje.  

Kondenzace vlhkosti v oleji 

 K tomuto jevu dochází u velmi vlhkých transformátorů za velmi chladných podmínek. Vlhkost již není 
schopna se chemicky navázat na transformátorový olej a kondenzuje ve formě kapek. Vzhledem k nízké měrné 
hmotnosti oleje kapky klesají ke dnu nádoby. Často je možno v transformátorech na dně nádoby nalézt vrstvu 
vody. Nebezpečná není ani tak vrstva samotná, ale klesání zkondenzované vody, která může způsobit zkrat. Jev 
je také někdy nazýván pršením v transformátoru. Parametr je označován jako teplota kondenzace. 

Teplota formace bublin 

 Tento jev je oproti předchozímu spojen s vysokými provozními teplotami. Voda se opět nedokáže 
chemicky navazovat, nevytváří kapky, ale bubliny. Tato vlhkost je spojena s vlhkostí izolačního papíru a 
nedokáže dostatečně rychle přestupovat do oleje a stoupá ve formě páry vzhůru. V tomto okamžiku však může 
dojít k zachycení bublin například v diskovém vinutí. To má za následek zkrácení izolačních vzdáleností a tím i 
vysoké nebezpečí mezizávitového zkratu. Jedná se o vysoce nebezpečný jev, jehož kvantifikace je nazývána 
teplotou formace bublin. Ukázka tohoto jevu je na obrázku 7. 

 

 
Obrázek 7 – bubliny zachycené v diskovém vinutí transformátoru 

Rozložení vlhkosti v různých částech transformátoru 

 V dřívějších částech tohoto materiálu jsme poukázali na zcela jednoznačnou závislost mezi obsahem 
vody a teplotou. Současně je nutno zmínit zcela jednoznačnou souvislost materiálovou. Pokud jsme mluvili až 
doposud o obsahu vlhkosti, nerozlišovali jsme tyto faktory. 
 

 73



DESAM 2010 – Diagnostika elektrických strojov a materiálov 
 

                               

W
in

di
ng

44 6456 76

Temperature (oC)

3.32.21.71.2

Moisture content (%)

O
il

W
inding insulation

Thin barriers

Guided convection flow
through disk windings

 

Obr.8 – teplotní a vlhkostní rozložení v transformátoru, systém chlazení ONAN 

Na obrázku 8 je ukázán v jedné části teplotní posun mezi teplotami oleje a teplotami vinutí. V druhé je 
zobrazeno i vertikální rozložení vlhkosti, zvlášť pro izolaci a zvlášť pro bariéry mezi vinutími. V každé části 
stroje má vlhkost svůj specifický význam. Vlhkost je vysoce specifická v jednotlivých částech, avšak je nutno ji 
posuzovat při plném respektování časových rovnovážných konstant. Jejich závislost a použití na reálném stroji je 
viditelné na obrázku 9.  
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Obr.9 – obsah vlhkosti v různých částech transformátoru 

Na tomto grafickém záznamu je možno si všimnout vícero skutečností: 
• Teplotní průběhy nejteplejšího bodu vinutí 
• Teplotní průběhy teploty spodní vrstvy oleje 
• Obsah vody v oleji v ppm 
• Obsah vody v izolaci vinutí 
• Obsah vody v bariérách 

Kromě pozdějšího počátku výpočtu obsahu vody v bariérách (závislost na časových konstantách) je možno si 
povšimnout i velmi rozdílného obsahu vody v jednotlivých částech transformátoru. Zatímco obsah vody v izolaci 
vinutí byl přibližně 1,8% (stroj je tedy možno hodnotit jako suchý), bariéry vykazují obsah vody cca 2,7% (stroj 
je tedy hodnocen jako mokrý). Kromě nejednoznačnosti hodnocení obsahu vlhkosti přichází v potaz i vliv této 
vlhkosti na jednotlivé provozní charakteristiky stroje. 
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Vlhkost a rychlost stárnutí 

 Vlhkost výrazně společně s teplotou ovlivňuje rychlost stárnutí. Pokud zohledníme oba jevy, je jejich 
kombinace nejsilnější v oblasti nejteplejšího bodu vinutí. Modelování a výpočty tohoto parametru byly popsány 
a validovány ve vícero materiálech včetně metodiky IEC a IEEE. Kvantifikace vlhkosti v místě nejteplejšího 
bodu vinutí má tedy vliv na rychlost stárnutí a v tomto bodě papírová izolace stárne nejrychleji. Pokud tedy 
chceme definovat odebranou životnost, je nutno uvedené parametry měřit. Jejich grafická závislost je uvedena na 
obrázku 3. 

Vlhkost obsažená v bariérách 

 Zatímco vlhkost obsažená v izolaci vinutí má vliv na rychlost stárnutí jako takové, vlhkost v bariérách 
se projevuje naprosto v jiné oblasti. Je nutno si uvědomit, že materiál bariér je výrazně odlišný od materiálu 
izolace vinutí a má výrazně vyšší schopnost vázat vlhkost, což společně s nižšími teplotami zapříčiňuje její 
výrazně vyšší vlhkost. Bariéry jsou výrazně namáhány zejména elektrickým polem v místě jejich zahnutí podél 
vinutí. Grafické znázornění rozložení intenzity elektrického pole je znázorněno na obrázku 10. Společně s tím je 
zobrazena i závislost mezi obsahem vlhkosti a % poklesem zápalného napětí výbojové aktivity.  
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Obr.10 – intenzita elektrického pole v bariérách a závislost zápalného napětí na obsahu vlhkosti 

Je možno zkonstatovat, že vlhkost v bariérách o hodnotě 2% má za následek snížení úrovně zápalného napětí na 
cca 30% původní hodnoty. 

4 ZÁVĚR 

 Vlhkost je natolik komplexní veličinou, že ji není možno za běžných podmínek kvantifikovat 
v jednotlivých částech stroje pouze na základě statických odběrů pro určení  obsahu vlhkosti. Vlhkost ovlivňuje 
jak provozní, tak životnostní charakteristiky stroje a z toho důvodu je vhodné ji monitorovat, nejlépe společně 
s on-line výpočty zmíněných parametrů.  
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Měřící a diagnostické přístroje 
pro energetiku a průmysl

Již od roku 1991 firma  “ TMV SS“ spol. s r.o. nabízí měřicí techniku pro diagnostiku a monitoring v různých 
odvětvích průmyslu včetně energetiky nebo ve vývoji a výzkumu. K prodané technice je dodán manuál v 
českém jazyce, je automaticky provedeno zaškolení a zajištěn hotline pro servis.

 » Termovizní kamery FLIR a příslušenství pro termovizní měření

 » Přístroje pro testování elektrických ochran, vypínačů, bate-
riových systémů firmy MEGGER (dříve PROGRAMMA) včetně 
diagnostiky výkonových transformátorů.

 » Laserové dálkoměry LASER TECHNOLOGY pro všechny oblasti 
průmyslu

 » Přístroje pro frekvenční diagnostiku transformátorů a kabelů 
firmy MEGGER (dříve PAX)

 » Bezkontaktní testery SAGAB detekující elektrické a magnetické 
pole 

 » Analyzátory kvality elektrických sítí UNIPOWER

 » Zařízení pro měření 2D nebo 3D intenzity elektrického a mag-
netického pole firmy MASCHEK

 » On-line monitoringy výkonových transformátorů a přenosný 
chromatograf společností GE SYPROTEC a KELMAN

 » Přístroje pro on-line diagnostiku svodičů přepětí, akustickou 
detekci částečných výbojů firmy TRANSINOR

 » Kamery COROCAM zobrazující koronovou aktivitu

 » Vysokonapěťové zdroje VLF a DC firmy HV DIAGNOSTIC

 » Vysokorychlostní digitální kamery firmy FASTEC Imaging

 » Přístroje pro on-line a off-line monitoring, diagnostiku UPS a 
bateriových systémů od firmy JOST Elektrotechnik

 » Měřící a monitorovací přístroje kvality SF6 od firmy   
G.A.S. Dortmund

 » Přístroje pro detekci a kvantifikaci částečných výbojů v koncov-
kách kabelů a v rozvaděčích VN od firmy EA Technology.

Konference DESAM 2010

Obchodní a servisní zastoupení pro ČR a SR:

“TMV SS“ spol. s r.o.
Studánková 395, 149 00 Praha 4 - Újezd
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