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Abstrakt: 
 

Tato práce se zabývá působením různých degradačních činitelů na vlastnosti 

elektroizolačních materiálů. Zaměřuje se hlavně na účinky tepelného, elektrického  

a kombinovaného namáhání. Dále se zabývá měřením velmi malých proudů, popisem 

diagnostických metod a různých modelů stárnutí. V praktické části zkoumá drážkovou izolaci 

ISONOM NMN. Tento materiál byl podroben různým typům namáhání a po zvolených 

časových intervalech bylo provedeno měření absorpčních charakteristik. Ze získaných dat 

byly vytvořeny časové závislosti nabíjecích a vybíjecích proudů. Stupeň degradace materiálu 

byl sledován pomocí polarizačních indexů a spočtených vnitřních rezistivit vynesených do 

grafů. 

Abstract:  

This work deals with the effects of various factors on the degradation properties of 

electrical insulating materials. It focuses mainly on the effects of thermal, electrical and 

combined loading. It also deals with measuring very small currents, the description of 

diagnostic methods and different models of aging. The practical part examines slot insulation 

ISONOM NMN. This material was subjected to different stresses and the selected time 

intervals were measured absorption characteristics. The collected data were created by the 

time dependence of charging and discharging currents. The degree of degradation of the 

material were studied using polarization indexes and computed internal resistivity plotted in 

the charts. 
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Úvod 
 

Na elektrické systémy jsou kladeny stále vyšší nároky z hlediska provozní spolehli-
vosti a schopnosti práce i v extrémních podmínkách. Použité materiály musí mít nejen určité 
elektroizolační vlastnosti (rezistivita, ztrátový činitel, permitivita, průrazné napětí atd.), ale 
musí také odolávat vnějším vlivům, jako je teplota, působení elektrického pole, chemických 
látek, plynných exhalací, slunečního záření a mechanické namáhání. Z těchto důvodu se je 
třeba intenzivně věnovat studiu jednotlivých degradačních mechanismů, které přicházejí 
u elektroizolačního materiálu v úvahu. Díky těmto poznatků pak můžeme efektivněji volit 
elektroizolační materiál, v závislosti na působeních, kterým bude materiál vystaven.  
 

Tato práce se zabývá elektrickým, teplotním a kombinovaným namáhání drážkové 
izolace NMN (Nomex - Milar - Nomex) v časové oblasti. Jsou zkoumány absorpční 
charakteristiky, časové závislosti rezistivity a polarizační indexy v různých časových 
horizontech a při rozdílných degradačních působení. Získaná data nám pak pomohou 
k lepšímu pochopení procesů, které se v materiálu odehrávají a mohou sloužit k dalšímu 
vývoji a pokroku na poli izolačních materiálů. 

 

1 Teoretická část 
 

1.1 Základní vlastnosti dielektrik 
 
Dielektrika jako taková dělíme dle skupenství na pevná, kapalná a plynná. Základní 

vlastností dielektrika je schopnost akumulovat elektrickou energii (kondenzátor), zatímco 
izolant má schopnost vzájemně izolovat (vodivé části s různým potenciálem). Každý izolant 
je současně dielektrikem, ne všechna dielektrika jsou ale izolanty. Reálná dielektrika obsahují 
vázané i volné elektrické náboje, zatímco ideální dielektrika obsahují pouze elektrické náboje 
vázané. Dokonalé dielektrikum je látka, která ve vodivostním pásu pásového modelu 
vodivosti neobsahuje žádné volné elektrony. V dokonalém dielektriku by teoreticky neměly 
být žádné elektricky nabité částice, jež by se pohybovaly na větší vzdálenosti a způsobovaly 
tak elektrický proud. Elektrická vodivost se projevuje právě pohybem těchto volných nábojů v 
elektrickém poli. Posun vázaných nábojů představuje jev dielektrické polarizace. Podle 
uspořádání vázaných nábojů dělíme molekuly dielektrik na polární (dipólová) a nepolární 
(neutrální). 
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1.1.1 Molekuly polární (dipólové) 
 

 Obsahuje-li látka dipólové molekuly, tyto se po přiložení elektrického pole natáčí ve 
směru pole. To nejdříve dipól natočí ve směru působení, následně ho pak vtáhne do silnějšího 
pole. Toto platí v plynech, méně v kapalinách a nejméně v pevných látkách, neboť jsou dipóly 
silně vázány. Charakteristickou vlastností dipólové molekuly (polární molekuly) je 
nesymetrická stavba a vlastní stálý dipólový moment, který působí i při nepřítomnosti 
elektrického pole. Vektory těchto dipólových momentů jsou orientovány nahodile (obr. 1 a). 
Po přiložení elektrického pole se pak molekuly natáčí ve směru působení, (obr.1 c) a tento 
dipólový moment se vektorově sčítá s indukovaným dipólovým momentem (obr.1 b) 

 
Obrázek 1 Chování molekul před a po působení elektrického pole [10] 

 

1.1.2 Molekuly nepolární (neutrální) 
 

Mají symetrickou stavbu a kovalentní chemickou vazbu. Vázané náboje jsou  
v neutrálních molekulách rozloženy souměrně. Při působení elektrického pole se jejich 
symetrie poruší, vytvoří se elektrický dipól a neutrální molekuly nabudou indukovaný 
dipólový moment. 

 

1.1.3 Základní elektrické veličiny 
 

� relativní permitivita   ε´ [-] 
� vnitřní rezistivita    ρv  [Ω m] 
� povrchová rezistivita   ρp  [Ω] 
� ztrátový činitel    tg δ  [-] 
� elektrická pevnost   Ep [V m-1] 

 
Přiložením elektrického pole dochází k určitým základním fyzikálním dějům uvnitř 

dielektrika. K těmto základním fyzikálním dějům patří: dielektrická polarizace, elektrická 
vodivost, dielektrické ztráty a elektrický výboj. [4] 
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1.2 Fyzikální děje v dielektriku 
 

1.2.1  Elektrická vodivost 
 

Tento jev spočívá v pohybu volných nebo slabě vázaných nábojů v elektrickém poli. 
Závisí na chemickém složení, struktuře látek a na defektech vnitřního uspořádání. Dalším 
důležitým faktorem, který má vliv na vodivost, je druh a obsah nečistot a příměsí. Elektrickou 
vodivost dělíme podle druhu nosičů náboje na 
 

� iontovou (ionty příměsí, nečistot, ionty vlastní látky) 
 

� elektronovou (v elektrických polích o velmi vysoké intenzitě) 
 

� elektroforetickou (nosiči jsou koloidní částice v kapalných látkách) 
 

Dále dělíme elektrickou vodivost dielektrických látek dle povahy na vnitřní  
a povrchovou. Povrchovou vodivost můžeme pozorovat pouze u tuhých látek. Vnitřní 
konduktivita je pro jeden druh nosičů dána vztahem: 

 

     �� = �	�	�          (1) 
 

γv – vnitřní konduktivita - [S m-1] 
n - koncentrace nosičů elektrického náboje - [m-3] 
q - elektrický náboj nosiče - [C]  
µ - driftová pohyblivost  - [ m2 V-1 s-1]  
  

Měrná povrchová elektrická vodivost se udává jako podíl proudu tekoucího po povrchu 
dielektrika a intenzity elektrického pole a je dána vztahem:  

 

     �� =	 	
�           (2) 

 
γp – povrchová konduktivita - [S] 
IP - proud tekoucí na povrchu dielektrika –  [A m-1]  
E - intenzita elektrického pole –  [V m-1] 
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1.2.2  Dielektrická polarizace 
 

Je to fyzikální jev, při němž dochází k posouvání elektricky vázaných nábojů ze svých 
rovnovážných poloh do nových na malé vzdálenosti. Nastává působením vnějšího i vnitřního 
elektrického pole. Obsahuje-li látka dipólové molekuly, orientují se ve směru přiloženého 
elektrického pole. Volné náboje v dielektriku jsou výjimečně příčinou polarizace. Mírou 

polarizace je tzv. vektor polarizace P a relativní permitivita ε´. Hodnota relativní permitivity 
souvisí s polarizovatelností, která vyjadřuje schopnost polarizace látky. 

  
V dielektrických látkách se často vyskytuje současně několik druhů polarizací, přičemž 

silnější překrývají ty slabší. Zpravidla se rozlišují jevy s rychlým průběhem (tzv. pružné, nebo 
elastické polarizace) a jevy s pomalým průběhem (tzv. relaxační polarizace). [3] 

 
 

1.2.2.1 Druhy polarizačních mechanismů 
 

Základní rozdělení polarizačních mechanismů vychází ze skutečnosti, zda je k polarizaci 
potřebná přítomnost vnějšího elektrického pole. V některých případech může dojít  
k polarizaci jinými vlivy, např. mechanickým namáháním piezoelektrik. Polarizace vyvolané 
působením elektrického pole jsou rozděleny podle druhu nosičů elektrického náboje, které se 
na mechanismu polarizace podílejí. V těchto případech se jedná o polarizace vyvolané 
posunutím silně nebo slabě vázaných nosičů náboje. Je-li polarizace výsledkem posunu silně 
vázaných nosičů elektrického náboje, jedná se o polarizaci deformační (rychlou, pružnou).  
V případě posunu slabě vázaných nosičů náboje se jedná o polarizaci relaxační (tepelnou). 
Kromě silně a slabě vázaných nosičů elektrického náboje se v některých případech na 
polarizaci podílejí i nosiče volné. V případě polarizace spojené s pohybem volných nosičů 
náboje se jedná o tzv. polarizaci migrační, příp. objemovou, nebo polarizaci prostorovým 
nábojem.  

 
Druhou skupinu tvoří polarizace, k nimž dochází i bez působení vnějšího elektrického 

pole. Jedná se například o piezoelektrickou polarizaci, vyskytující se u piezoelektrických 
látek, které jsou schopny polarizovat vlivem mechanického namáhání. Tato vlastnost úzce 
souvisí se strukturou krystalických látek bez středu symetrie. Dalším typem je polarizace 
spontánní, která se v klasické podobě vyskytuje u elektretů - látek, které jsou schopny udržet 
ve svém okolí stálé elektrické pole. [8] 

 

1.2.2.2 Pružné polarizace 
 

Vyznačují se extrémně krátkou dobou trvání. Proběhnou prakticky okamžitě, pružně  
a beze ztrát energie a jsou teplotně a frekvenčně nezávislé. K ustálení dochází prakticky ihned 
po připojení elektrického pole. 
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� Polarizace elektronová – vyskytuje se u všech látek, doba ustálení je 10−15 až 10−14 s, 
vlivem vnějšího elektrického pole dochází k posunu elektronového obalu vzhledem  
k jádru, není závislá na teplotě, je úměrná objemu atomů 

 
� Polarizace iontová (elastická) – vyskytuje se jen u iontových krystalů, doba ustálení je 

10−13  až 10−12 s. Je způsobena pohybem pružně vázaných iontů vlivem vnějšího 
elektrického pole.  Do frekvencí 1013 Hz je konstantním příspěvkem. Důsledkem 
tepelné roztažnosti látek u ní dochází k mírné teplotní závislosti. 

 

1.2.2.3 Relaxační polarizace 
 

Po přiložení elektrického pole dochází k pozvolnému přibývání polarizace a obdobně se 
chová i po odpojení pole, kdy polarizace pomalu odeznívá. Doby, které jsou potřebné  
k ustálení těchto jevů, jsou relativně dlouhé. Tento druh polarizací je značně závislý na teplotě 
a je vždy provázen ztrátami energie v dielektriku, které se tím ohřívá. Časový průběh jejich 
doznívání je exponenciální, charakterizovaný časovou konstantou τ (s), tzv. relaxační dobou 
[2]. Pro polarizaci po připojení elektrického pole platí rovnice (3), pro odpojení pak 
uvažujeme rovnici (4) 

 

       � = � �1 − ���	����           (3) 

 

            � = �	����
��         (4) 

      
P

n 
 - polarizace nasycení 

 
Relaxační doba nám udává, za jak dlouho po odstranění elektrického pole dojde v látce 

k poklesu polarizace na 1/e násobek původní hodnoty (P
n
). 

 
 
� Polarizace dipólová – vyskytuje se v materiálech, které obsahují permanentní dipólové 

momenty, nejčastěji v polymerech. Relaxační doba je 10−12 s až 10−6 s. Vlivem 
elektrického pole E nedochází k otočení, ale pouze k částečnému natočení molekul ve 
směru elektrického pole. Toto je zapřičiněno chemickými vazbami mezi dipóly, které 
brání jejich volnému otáčení. Každý jednotlivý dipól, po přiložení elektrického pole  
o intenzitě E, bude vykazovat dipólový moment, pro který platí vztah:  

 

        �� = ��
�	�	� ���                     (5) 

 
 
� Polarizace iontová – vyskytuje se v materiálech, které obsahují volné, nebo slabě vázané 

ionty nebo radikály. Jedná se o frekvenčně závislou polarizaci s dobou odezvy 10−12 s až 
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10−6 s. Vyskytuje se ve sklech, keramikách, krystalických látkách s iontovou vazbou 
 a nepříliš těsným uložením iontů. Pro fyzikální popis používáme model dvojité 
potenciálové jámy. Zajímavostí je, že v důsledku působení elektrického pole se iont 
vyskytuje v jedné jámě mnohem pravděpodobněji než ve druhé.  

 

1.2.2.4 Zvláštní polarizace 
 
� Polarizace migrační (mezivrstvová) – vyskytuje se zejména v kompozitních materiálech 

na rozhraní dvou dielektrik odlišných vlastností a v látkách s makroskopickými 
nehomogenitami (např. póry, nečistoty atd.). Po připojení elektrického pole se volné 
kladné a záporné náboje začnou pohybovat ve směru elektrického pole až do té doby, 
než se dostanou na rozhraní dvou dielektrik, čímž vznikne dipól. Volné náboje se také 
zachycují na nehomogenitách, kde se hromadí, čímž vzniká prostorový náboj. 
Vyznačuje se dlouhou dobou ustálení, nelinearitou, teplotní závislostí a výskytem při 
malých frekvencích.  

 

 
Obrázek 2 Princip mezivrstvové polarizace [3] 

 
� Polarizace spontánní (samovolná) – vyskytuje se ve feroelektrických látkách, 

krystalizujících v perovskitové struktuře. Vykazuje silnou závislost na frekvenci  
a intenzitě elektrického pole. Vlivem působení vnitřních elektrických sil jsou všechny 
částice v doménách plně polarizovány. Proto jsou všechny dipóly i bez připojeného 
elektrického pole pravidelně uspořádány. 

 
� Polarizace permanentní (trvalá) – vyskytuje se u některých polárních látek s malou 

elektrickou vodivostí. Této polarizace se využívá hlavně u elektretů (po polarizaci 
dokáží udržet elektrické pole po dlouho dobu od odpojení). 
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� Polarizace rezonanční – vzniká následkem rezonance vlastních oscilací částic v látce  
s kmity vnějšího elektrického pole, vyskytuje se u velmi vysokých frekvencí optického 
spektra. [3] 

 

 
Obrázek 3 Druhy polarizačních mechanizmů [8] 

 

1.2.3 Dielektrické ztráty 
 

Ztráty v dielektriku jsou závislé na mnoha faktorech, jako jsou elektrická vodivost 
izolantu, nebo na druhu polarizace. Dielektrické ztráty se vyskytují jak ve stejnosměrném, tak 
ve střídavém elektrickém poli a jsou provázeny zahříváním dielektrika. Jsou také i příčinou 
změny fázového úhlu mezi proudem a napětím. Dielektrické ztráty popisujeme veličinami:  
 

� ztrátový úhel (δ) 

� ztrátový činitel (tg δ) 

� ztrátové číslo (ε ′ = ε ′ tg δ ) 
� měrné dielektrické ztráty (ztrátový výkon Pz vztažený na jednotku objemu látky) 

 
V případě dielektrických ztrát ve střídavém poli se za míru dielektrických ztrát 

nejčastěji považuje ztrátový činitel tg δ. Je to veličina závislá na konduktivitě izolantu  
a v závislosti na teplotě a kmitočtu se pohybuje v širokých mezích. Izolanty, které za 
pokojové teploty dosahují hodnoty ztrátového činitele tg δ > 10-2, jsou považovány za 
kvalitní. Pro účely výpočtu ztrátového činitele tg δ (příp. ztrátového výkonu PZ) lze ztrátové 
dielektrikum nahradit ekvivalentním zapojením bezztrátových prvků a prvků, 
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charakterizujících ztráty(Obrázek 4). Na volbě náhrady teoreticky nezáleží, požadavkem však 
je, aby činný výkon a fázový úhel ztrátové soustavy byl ekvivalentní ztrátovému výkonu a 
fázovému úhlu ztrátového dielektrika.[4] 

 

 
Obrázek 4 Náhradní obvody kondenzátoru se ztrátovým dielektrikem a fázorové diagramy [4] 

     sériové zapojení            paralelní zapojení 
  

Fázový posun δ mezi elektrickou indukcí a intenzitou elektrického pole se nazývá 
ztrátový úhel a pro jeho tangentu, tzv. ztrátový činitel platí (při uvažování celkových ztrát) 
vztah: 

   

         ! " = #,,
#, = %	&	'#(�#)*

#(+#)	%�	&�                  (6) 

 
ε ' - reálná složka komplexní permitivity 

ε''-  imaginární složka komplexní permitivity 

εs  - statická permitivita 

ε∞ - optická permitivita 

τ -  relaxační doba 

ω - frekvence 
 

Pro malé hodnoty tg δ se obě náhradní schémata liší jen nepatrně. S ohledem na to, že 
Rp » Rs, se však kapacita kondenzátoru určuje častěji z paralelního schématu. Rozdíly mezi 
jednotlivými zapojeními se projevují až v případě dielektrik vykazujících velké ztráty. 
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Paralelní náhradní obvod je vhodným modelem v případě dielektrických ztrát v reálném 
kondenzátoru podmíněných v širokém frekvenčním pásmu elektrickou vodivostí daného 
dielektrika. Sériový model je vhodný pro kondenzátory, v nichž ztráty vznikají převážně 
odporem přívodů a elektrod, zatímco dielektrikum je téměř bezztrátové [3][4]. 
 

1.2.3.1 Komplexní permitivita 
 

Po vložení dielektrika do vnějšího elektrického pole o konstantní intenzitě E se zvětší  
v důsledku polarizačních jevů v daném prostoru elektrická indukce D oproti indukci ve vakuu 
D0 o hodnotu vektoru polarizace P.  

 

,��� = ,���- + ���                        (7) 
 

V praktických aplikacích se používá pro charakterizaci polarizačních dějů nejčastěji 
permitivita. Jak vyplývá z Maxwellových materiálových rovnic, je permitivita konstantou 
úměrnosti mezi vektorem intenzity elektrického pole E a vektorem elektrické indukce D. 
Protože se permitivita používá téměř výhradně ve formě relativní, zapisuje se tato rovnice 

  

,��� = /-	/0	���,                       (8) 
 

kde ε0 (absolutní) permitivita vakua (ε0 = 8,854 ·10-12 F m-1 ), εr relativní permitivita.[4] 

 
Hodnota relativní permitivity vakua je rovna jedné, neboť ve vakuu ze zřejmých příčin  

k polarizaci nemůže docházet. Pro jakoukoliv jinou elektroizolační látku nabývá hodnot 
větších než jedna. Její velikost se pohybuje od hodnot o málo větších než jedna pro plynné 
izolanty přes hodnoty řádově několika jednotek až desítek pro izolační materiály kapalné  
a tuhé až po hodnoty řádově 104 pro feroelektrika. Velikost relativní permitivity je určena 
uplatňujícími se polarizačními mechanismy. Není materiálovou konstantou, neboť se u ní 
projevuje zpravidla značná teplotní, u feroelektrik i napěťová závislost. Proto se musí ke 
každému číselnému údaji o permitivitě přiřadit popis vnějších podmínek, za nichž byla 
stanovena. Zvýšení elektrické indukce v důsledku polarizace se při konstantní intenzitě 
projeví zvětšením náboje na elektrodách příslušného měřicího kondenzátoru. Tohoto jevu se 
užívá při praktickém určování relativní permitivity, kdy se měření elektrické indukce, resp. 
náboje převádí na měření kapacity. Dostáváme tedy vztah 

 

           /0 = 12
13 ,                      (9) 

  
v němž Cx je kapacita měřicího kondenzátoru s vloženým dielektrikem a C0 kapacita 
geometricky shodného měřicího systému, u něhož je místo původního dielektrika vakuum. 
Kapacita C0, tzv. geometrická kapacita, se zpravidla neměří, ale počítá z rozměrů 
kondenzátoru. [4] 
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Grafické vyjádření vzájemného vztahu obou složek komplexní permitivity je možné 
interpretovat pomocí Coleho - Coleho kruhového diagramu, tedy jako závislost ε ′′ = f (ε ′) .  
 

 
Obrázek 5 Coleho - Coleho kruhový diagram (T = konst) pro případ a) platnosti Debyeho                           

teorie (jedna relaxační doba); b) distribuce relaxačních časů [4] 

 

1.3 Dielektrické relaxační spektroskopie 
 

Slouží pro sledování a vyhodnocení parametrů složek komplexní permitivity. Je to 
metoda na rozhraní fyziky, chemie a materiálového inženýrství, kterou lze použít ke studiu 
různých materiálových soustav ve frekvenční a časové oblasti. Vlastnosti dielektrik ve 
střídavém elektrickém poli je účelné vyjádřit pomocí komplexní permitivity. Komplexní 

permitivita ε* se skládá ze dvou složek. Reálná složka komplexní permitivity ε', která je 
mírou kapacitního charakteru dielektrika, se často označuje jako relativní permitivita. 
Imaginární složka komplexní permitivity ε'', která je úměrná celkovým dielektrickým ztrátám 
(polarizačním a vodivostním) ve střídavém elektrickém poli, se nazývá též ztrátovým číslem. 
Komplexní permitivita jako frekvenčně závislá veličina se uvádí vztahem: 

                    

             / ∗ '5* = / ,'5* − 6/ ,,'5*      (10) 

 
Princip dielektrické relaxační spektroskopie spočívá ve sledování odezvy elektrického 

dipólu na působení vnějšího elektrického pole v časové nebo frekvenční oblasti. Ve 
frekvenční oblasti se dielektrická relaxační spektroskopie zabývá měřením frekvenční 
závislosti složek komplexní permitivity dielektrik. Velká část dielektrik se skládá z různých 
molekul, které se rozdílně stáčejí ve směru elektrického pole. Projevuje se zde výskyt více 
relaxačních dob; proto je potřeba počítat s distribucí relaxačních dob. Pro popis dielektrické 
relaxace existuje několik různých funkcí, které vycházejí z experimentálně zjištěných průběhů 
vybíjecího či nabíjecího proudu v závislosti na čase nebo složek komplexní permitivity  
v závislosti na frekvenci (Coleho-Coleoho, Coleho- Davidsonovo a Havriliak-Negamiho 
rozdělení). Všechny empirické funkce jsou definovány několika parametry a studují se 
závislosti těchto parametrů na vnějších vlivech. K nejvýznamnějším faktorům patří teplota 
 a intenzita elektrického pole. Havriliak - Negamiho rozdělení, které zohledňuje i vodivostní 
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složku ztrátového čísla, je často používáno pro popis relaxace. Pro komplexní permitivitu zde 
platí vztah 

 

     /� ∗ '5* = /7 + #(	�	#)
89+':	%	&3*;<=>? + @

%	#3	 ,     (11) 

 

v němž α vyjadřuje šířku rozdělení relaxačních dob (čím vyšší α, tím je rozdělení širší), β je 

parametr charakterizující rozptyl relaxačních dob, τ0 udává nejpravděpodobnější relaxační 

dobu a γ je konduktivita. Stárnutím se nazývá souhrn fyzikálních a chemických změn, ke 
kterým dochází v závislosti na čase působením vlivů a podmínek, jimž je materiál vystaven. 
Projevuje se postupným znehodnocováním dielektrických vlastností materiálu a dochází 
k trvalému zhoršení funkčních vlastností. Pro kvantitativní vyjádření tepelného stárnutí a jeho 
matematickou formulaci je často používán Montsingerův vztah, který experimentální 
výs1edky vyjadřuje exponenciá1ní funkcí, která udává závislost doby života izolace na 
teplotě ve tvaru [1] 
    

  = A	��B	C         (12) 
 

t -  je doba života 
m, A - materiálové konstanty (A má význam fiktivní doby) 

ϑ - konstantní teplota stárnutí 
 

1.4 Dielektrická absorpce 
 

Jedná se o nestacionární proces, který nastává po připojení kondenzátoru s reálným 
dielektrikem ke zdroji stejnosměrného napětí a dochází tak k postupnému nabíjení. Příčinou 
absorpce je dielektrická relaxace, jako důsledek pomalých (relaxačních) polarizací. Projevuje se 
pozvolným nabitím, nebo vybitím kondenzátoru a s tím spojeným časovým zpožděním.  
 

1.4.1 Nabíjecí charakteristika 
  
 Z nabíjecí charakteristiky je patrný její exponenciální charakter. Hodnota nabíjecího 
proudu je dána odporem zdroje napětí (R0), odporem přívodů a velikosti napětí. Po nabití 
geometrické kapacity dochází k rychlému exponenciálnímu poklesu proudu.  
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Obrázek 6 Časový průběh proudu tekoucího dielektrikem po připojení a odpojení elektrického pole 

 

Tento pokles můžeme vyjádřit časovou konstantou t0 = R0 C, kde C je kapacita 
kondenzátoru. Po odeznění nabíjecího proudu i0, dielektrikem protéká proud id, který můžeme 
popsat vztahem: 
 

     DE' * = DF' * + DG' *      (13) 

  
	DF' * - absorpční (polarizační) proud  
	DG' * -  vodivostní proud. 
 

Pro jeden druh relaxačního procesu se většinou užívá vyjádření pomocí Maxwellova 
vztahu ve tvaru: 

     DF' * = H	IF	��� �
�J�

      (14) 

 
Ga – vodivost po ustálení (v čase t = 0) 
τa – relaxační doba polarizace.   

 
Pokud v látce dojde k výskytu více relaxačních procesů, pak ia(t) odpovídá součtu 

polarizačních proudů ( ia(t) =∑ ip ). Při jejich vysokém počtu aproximujeme proud ia(t) 
pomocí Curieho funkce na: 

     DF' * = A	 �       (15) 
 

A – materiálová konstanta 
t – čas 
n – experimentálně zjištěná konstanta. 
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Velikost absorpčního proudu časem klesá k nule. Rychlost poklesu absorpčního 
proudu závisí na vnitřní stavbě a stavu látky a tím i na druzích polarizací, které se v látce 
vyskytují. 

1.4.2 Vybíjecí charakteristika 
 

Po odpojení zdroje napětí a zkratování elektrod kondenzátoru, dojde k rychlému 
odeznění vybíjecího proudu Ivyb . Následkem zániku jevů, které vyvolala relaxační polarizace, 
došlo k odeznění vybíjecího proudu. Tím došlo ke vzniku časově proměnného resorpčního 
proudu (ir), který prochází dielektrikem. Jelikož se kapacity vybíjejí i jinými cestami, než se 
nabíjejí, neplatí logický vztah [8] 
 

     DF' * ≠ D0' * .           (16) 

 
 
Ke zjištění materiálových vlastností dielektrik se v praxi často využívá tzv. absorpční 
charakteristika dielektrika: 

     L = M
N'O*        (17) 

 
Tato charakteristika následně slouží k určování vnitřní rezistivity (konduktivity) dielektrika. 
Při výpočtu se uvažují hodnoty R, respektive proudu i(t) v čase 1 minuty po připojení zdroje. 
 

 
Obrázek 7 Absorpční charakteristika suché a vlhké izolace [8] 

 

1.4.1 Polarizační indexy 
 

Jedná se o jeden z hlavních testů, který používáme při hodnocení stavu izolace. 
Princip testu spočívá v předpokladu, že po připojení měřícího napětí na kvalitní izolaci, dojde 
k růstu izolačního odporu v čase. Rozeznáváme několik druhů polarizačních indexů a to 
například minutový, desetiminutový, aj. Jednominutový polarizační index (pi1) získáme tak, 
že hodnoty absorpčního proudu v čase t = 15s a t = 60 dosadíme do vzorce: 
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     PN9 = N;Q
NR3 = NJ;Q+NS

NJR3+NS        (18) 

 
 

i15, i60 – absorpční proudu v daném čase 
iv - vodivostní ustálené proudy 

 
Desetiminutový polarizační index (pi10) se počítá analogicky s hodnotami proudu 

v první a desáté minutě měření. Hodnota indexu je bezrozměrné číslo a důležitá je nezávislost 
indexu na velikosti vzorku. Hodnoty polarizačního indexu, které se blíží k 1, můžeme 
považovat za vzorky znečištěné nebo navlhlé. U kvalitních izolantů by měl polarizační index 
dosahovat hodnot 3 až 6. Jiná literatura pak uvádí hodnotu 2 až 4. 

 
Tabulka 1 Stav izolace podle velikosti polarizačních indexů 

Polarizační index ≥ 4 2 - 4 1 - 2 ≤ 1 
Kritérium stavu izolace výborná dobrá  nebezpečná  špatná 

 

1.5 Stárnutí izolačních materiálů  
 

Rozeznáváme několik druhů stárnutí, a to například stárnutí při skladování  
(v podmínkách skladování, materiál ještě nekoná svou funkci), dále provozní stárnutí 
(materiál koná svou funkci při běžných podmínkách), umělé stárnutí (na materiál působí 
záměrně vyvolané vlivy napodobující stárnutí), urychlené stárnutí (obyčejné umělé stárnutí, 
materiál vystavujeme vyššímu namáhání než v běžném provozu). Dle zvoleného materiálu, 
jeho použití a charakteru namáhání, můžeme posuzovat určité charakteristické vlastnosti, jako 
jsou ztrátový činitel, izolační odpor, elektrická pevnost, pevnost v tahu, pružnost, a jiné, které 
se v čase různě mění. Musíme si také zvolit nějaký pozorovací znak, nebo fyzikální veličinu, 
podle které budeme porovnávat další naměřené hodnoty. Důležité je určit krajní stupeň 
znehodnocení, který nastává, pokud je izolace už neschopná konat svoji funkci. Tato kritéria 
by se měla volit v závislosti na funkci celého systému. Stárnutí je souhrn fyzikálních  
a chemických procesů uvnitř materiálu vznikajících působením různorodých vlivů v závislosti 
na čase. Tyto procesy mají za následek postupnou degeneraci dielektrika, a tedy zhoršení jeho 
účelových vlastností. Tyto nežádoucí vlastnosti se však ve většině případů objevují u látek 
organických. U anorganických látek se stárnutí a následné degradační účinky objevují jen 
výjimečně. Hlavní činitele, které způsobují tyto nežádoucí účinky, jsou teplo, kyslík, 
mechanické namáhání, elektrické pole, klimatické vlivy, chemické vlivy, ultrafialové záření 
aj. Tyto činitelé většinou působí zároveň, čímž se jejich negativní účinky zesilují. Doba života 
izolačního systému či elektrického zařízení závisí na vlastnostech dielektrických materiálů  
a tím ovlivňuje schopnost systému konat normální činnost, pro kterou bylo vyrobeno.  
Po uplynutí této doby života zestárne materiál v takovém rozsahu, že není schopný dále 
zastávat požadované funkce. Stárnutí jako takové se může dále rozdělit podle doby působení 
na vratné a nevratné. Vratné změny v dielektriku odeznívají po ukončení působení vnějšího 
vlivu a vlastnosti daného dielektrika se vrátí na původní hodnoty. Příkladem mohou být 
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termoplasty, které se při vyšších teplotách stávají plastickými, zatímco při nízkých teplotách 
jsou tvrdé a křehké. Druhým typem jsou procesy nevratné. U těchto procesů dochází 
následkem složitých fyzikálně chemických pochodů k trvalému zhoršení vlastností. Jedná se 
zejména o řadu chemických reakcí jako oxidace, polymerace a polykondensace, zesíťování 
makromolekul, depolymerace a rozklad některých složek materiálu. Jedním 
z nejvýznamnějších faktorů, který ovlivňuje tyto změny je teplota. K významným změnám 
struktury izolantu dochází až poté, co intenzita činitele překročí určitou mez. Přechodné 
změny nastávají už při intenzitách menších. Čím je intenzita větší, tím kratší je doba, za 
kterou dojde k nevratným změnám. Mimo teploty, která je ve většině případů pouze činitelem 
urychlujícím působení kyslíku, jsou výrazným činitelem způsobujícím trvalé změny i výboje. 
Tyto výboje vznikají, když se izolant nachází v elektrickém poli a intenzita tohoto pole je 
větší než elektrická pevnost vzduchu. Změny způsobené některými vnějšími činiteli probíhají 
rovnoměrně v celém objemu izolantu, jiné činitele způsobují změny pouze na povrchu 
izolantu a s hloubkou jejich význam slábne. Mezi takové činitele patří ultrafialové záření nebo 
ozon. 

 
  Pokud navrhujeme izolační systém s definovanou mírou spolehlivosti, musíme se 
nejprve seznámit a co nejlépe pochopit děje, které ho budou během životního cyklu 
ovlivňovat. Pro lepší popis stárnutí materiálu je výhodné použití modelů stárnutí, které 
popisují životnost daného materiálu. K pochopení dějů probíhajících v materiálu můžeme 
využít matematický nebo fyzikální model. Čím lepší máme znalosti o fyzikálně chemických 
vlastnostech zkoumaného materiálu, tím lepší model stárnutí lze sestavit. Pomocí 
matematického modelu stárnutí můžeme předpovědět procesy, které v izolačním materiálu 
probíhají. Zahrnout však všechny faktory působící na izolační systém asi nebude nikdy 
možné. Elektrické namáhání bylo dlouho rozdělováno pouze na stejnosměrné a střídavé. Toto 
rozdělení spolu s rozvojem moderních technologií přestalo stačit. V současnosti jsou 
sledovány účinky např. vysokofrekvenčních napětí s ohledem na jeho tvar, fázi i amplitudu. 
Tato napětí jsou generována např. měniči kmitočtu v pohonech s asynchronními motory. 
Důležité je sledovat životnost elektroizolačních materiálů a stanovovat po jakou dobu jsou 
schopny plnit svoji funkci. K tomuto účelu se používají různé modely stárnutí. [13] 
 

1.5.1 Modely stárnutí materiálu při působení jednoho faktoru 
 

1.5.1.1 Modely elektrického stárnutí  
 

O mechanizmech stárnutí materiálu známo jen velmi málo, a tak je většina poznatků 
ohledně působení elektrického pole na stárnutí materiálu pouze empirického charakteru. 
Elektrické pole je jeden z hlavních faktorů, které ovlivňují degradaci izolačního systému. Pro 
modelování vlivu elektrického pole na dobu života materiálu jsou používány následující 
modely: 

 

Mocninný model         T� = U	��        (19) 
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Exponenciální model  T� = ��V	�        (20) 
 
 

τE - doba života   [h] 
E - intenzita elektrického pole [kV mm-1] 
a, k, n, b – konstanty    [zjištěné empiricky] 

 
Vztahy (19) a (20) jsou empiricky odvozené a popisují vliv intenzity elektrického pole 

na stárnutí izolačního systému. Tyto modely můžeme použít ke zjištění stárnutí kteréhokoliv 
materiálu vystaveného působení elektrického pole. Pro dané typy modelů ani nemusíme znát 
všechny procesy, které probíhají v daném materiálu. I přes tyto “nedostatky“ však poskytují 
poměrně dobré výsledky, které korespondují s realitou. Avšak zejména exponenciální model 
selhává při nižších hladinách intenzity elektrického pole. To je vysvětlováno teorií, podle 
které existuje určitá prahová intenzita, pod kterou již elektrické pole stárnutí materiálu 
nezpůsobuje. 

 

1.5.1.2 Model tepelného stárnutí 
 

Pokud použijeme sériový spolehlivostní řetězec celého zařízení, pak právě tepelné 
stárnutí tvoří nejslabší článek, a tak odolnost elektrických zařízení závisí právě na tepelné 
odolnosti izolačního systému. Zařazení izolačního systému do určité třídy tepelné odolnosti 
může být provedeno jen podle výsledků zkoušek zrychleného stárnutí. Souvislost mezi délkou 
experimentu, tj. životností izolace τT (h) a teplotou T [K], při které izolace stárne, vychází  
z empirického Montsingerova pravidla. 

 

   T� = A	��W	�       (21) 
kde: A a B jsou materiálové konstanty, které musí být určeny experimentálně. Dobu života lze 
určit také z Arrheniovy rovnice: 
 

     T� = X	�	YJZ	[          (22) 
 

Wa - aktivační energie procesu [eV] 
 R - univerzální plynová konstanta 
 a - konstanta závislá na koncentraci vzniklých aktivních molekul 
 T - absolutní teplota [K] 

 
Montsingerovo pravidlo spočívalo ve sledování doby života papírových izolací 

v olejových transformátorech. Zkoumal úbytek mechanické pevnosti v závislosti na 
konstantní teplotě ϑ v rozmezí 90 °C – 110 °C.  Výsledkem zkoumání byla exponenciální 
funkce (rovnice 20), která nám po dosažení výsledku experimentu udává dobu života. 
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1.5.2 Model stárnutí při působení více faktorů současně 
 

Pokud na izolační materiál působí současně několik druhů namáhání (např. tepelné  
a elektrické), pak je velmi pravděpodobné, že dojde k selhání dříve, než kdyby daný materiál 
byl vystaven působení namáhání zvlášť. V zásadě se jedna o to, že pokud na materiál 
působíme dvěma mechanizmy, které se nijak neovlivňují, pak se jedná o prostý algebraický 
součet stárnutí. Dále pak rozlišujeme dva druhy interakcí, a to přímou a nepřímou. Přímá 
interakce nastává za takových podmínek, kdy jedno působení značně ovlivňuje působení 
druhé a dosáhneme tak odlišného působení a tím i zrychlení stárnutí. Příkladem takové 
interakce je například oxidace za zvýšené teploty. Samotná teplota by žádné radikální změny 
v degradaci materiálu nezpůsobila, ale společně s kyslíkem se oxidační procesy výrazně 
zvýší. To platí i obráceně, když oxidace bez zvýšení teploty žádné zásadní degradační procesy 
nevyvolává. Naproti tomu nepřímá interakce se vyznačuje tím, že nedochází k ovlivnění 
jednotlivých působících vlivů, ale k ovlivnění dochází prostřednictvím jejich účinků. Jako 
nepřímou interakci můžeme označit například současné působení mechanického namáhání 
a elektrického pole. Mechanické namáhání může rozrušit materiál a tím dojde k nárůstu 
částečných výbojů, které způsobí rychlejší zestárnutí materiálu. Fakt, že dochází k interakcím 
mezi jednotlivými faktory ovlivňujícími stárnutí, je třeba zahrnout do matematických modelů, 
které tyto děje popisují. V současnosti se můžeme setkat s několika modely, popisujícími 
chování materiálu při současném působení elektrického pole a zvýšené teploty. Každý 
z těchto modelů nám ukazuje jiný pohled na danou problematiku. Zatímco Simoniho, 
Ramuúv a Faluúv model jsou více méně empirickými vztahy, kde je třeba některé konstanty 
získat experimentálně v modelových podmínkách, model podle Crinea se snaží být 
plnohodnotnou fyzikální teorií stárnutí.[13] 

 

1.5.2.1 Simoniho model 
 

Tento model popisuje snižování elektrické pevnosti izolačních materiálů při působení 
tepelného a elektrického namáhání. Můžeme ho vyjádřit ve tvaru 

 

   \ �(
�(3

]^+9 = 1 − O
_3\`,

`3, ]
ab	8	c	[	>

     (23) 

 
 

Es  - elektrická pevnost po dobu t 
Eso - elektrická pevnost v počátku 
N - koeficient elektrické odolnosti 
B -  materiálová konstanta 
B - konstanta z Arrheniova vztahu 

T -  vyjadřuje tepelné namáhání 
E′ - působící elektrické namáhání 
L -  doba života při E0′ < E′ 
E0′ - je namáhání, při němž může 
být elektrické namáhání zanedbáno  

 
Pokud dojde k průrazu materiálu (Es = 0, t = L), pak se z rovnice stává rovnicí pro 

kombinované namáhání ve tvaru 
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_
_3 = \�,

�3, ]
�^ � 	8	�W	�	>      (24) 

 

1.5.2.1 Ramuho model 
 

Podstata modelu je založena na Eyringových vztazích respektujících rychlost 
probíhajících fyzikálně chemických reakcí v materiálu, které předpokládají existenci 
prahových hodnot elektrického a tepelného namáhání, kdy můžeme účinky stárnutí zanedbat. 
[15] 
 

     d'�,, e* = f'Θ*�,�	'h*�	8	�W	�	>     (25) 
 

 

K (Θ) = exp [K1 - K2 T] 

n (Θ) = n1 – n2T 

E′ - působící elektrické namáhání 

E0′ - prahová hodnota elektrického namáhání 

B, K1 , K2 , n1 , n2 – zjištěny experimentálně 

 
Tato rovnice však platí jen, pokud E′ > E0′ při čemž dochází k jinému většímu namáhání  
a můžeme tedy toto zanedbat. [15]  
 

1.5.2.1 Fallouho model 
 
Jako u předešlých, tak je i tento model je založen na vztazích pro tepelné a elektrické 
namáhání. Je dán rovnicí 

 

    d = ��i	'�,*+c	'`,*
j �	.          (26) 

 
 
 
Tato rovnice však platí jen za předpokladu, že působí elektrické namáhání, tj.  E′ > 0. 
Konstanty A a B, které jsou nám představují elektrické namáhání lze také zapsat ve tvaru: 
 
     A'�,* = A9 + Ak� ,        (27) 
 
 
     l'�,* = l9 + lk�, .                        (28) 
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Konstanty  A1 , A2 , B1 , B2 jsou zjišťovány experimentálně. Po dosazení do rovnice (26)  
a následné úpravě dostaneme součin tří členů v podobě rovnice 

 

    d = A \�	8	i�	�,	>�	�	c;	j ��	�	c�	`,
j 	�]	.     (29) 

 

Konstanta A je dána vztahem  A  = �	8i;> 
Θ - běžná teplota okolí 
 

1.5.2.1 Odingův model 
 

Jedná se o model mechanického namáhání vycházející z teorie mechanismu růstu 
trhlin při tahovém napětí. Podle tohoto modelu bude docházet při mechanickém namáhání 
k přemisťování vakantních míst z objemu podléhajícího pružnému roztažení do objemů, kde 
dochází k menšímu roztažení. 

  

     no1 = E	^
E	O         (30) 

 
kde VOC je rychlost koagulace a usazování vakancí úměrná jejich počtu N za jednotku času t. 
Doba do lomu t M, tedy životnost materiálu L M , je dána vztahem 
  

    dp = �1
i�

;
q �	��r	�=	s	?

t ��
       (31) 

 
kde σ je mechanické napětí, g je ukazatel charakterizující způsobilost hromadit vakance, 
C, A, β jsou konstanty a α je parametr při odvození vztahu (30) 
 

1.5.2.2 Crineho model 
 
Popisuje proces stárnutí pomocí modelu dvojité potenciálové jámy. Vycházíme z toho, 

že energetická bariéra odděluje provozuschopný stav a stav selhání. Abychom dosáhli 
přechodu z provozuschopného stavu do stavu selhání, je třeba dostatečné množství energie 
k překonání energetické bariéry. Pravděpodobnost, že systém získá dostatečné množství 
energie a tím nastane stav selhání, je dána Maxwellovým-Boltzmannovým rozdělovacím 
zákonem. Dále je také velmi ovlivněna elektrickým pole, které deformuje energetickou 
bariéru. Po připojení elektrického pole dojde ke snížení výšky energetické bariéry na 
provozuschopné straně o hodnotu ∆W. Na straně poruchové se bariéra o tuto hodnotu navýší. 
Dochází tak k významnému růstu pravděpodobnosti přechodu z provozuschopného stavu do 
stavu selhání. Celkový čas potřebný k přechodu energetické bariéry odpovídá podle Crinea 
době života L izolačního systému. Střední dobu života materiálu představuje střední doba 
přechodu energetické bariéry [15]. Tu můžeme vyjádřit pomocí zákonů termodynamiky 
 a Maxwellova-Boltzmannova rozdělovacího zákona jako: 
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   d = � uv
�	h� �	w	Y

x	j cos ℎ �}	~	�,
�	h �    (32) 

 
hP  - Planckova konstanta 
k  - Boltzmannova konstanta 
∆W - volná aktivační energie 
λ  - vzdálenost mezi oběma stavy (šířka energetické bariéry) 
q - elektrický náboj částic ovlivňující proces stárnutí 
Θ -  běžná teplota okolí 

 
 

Tento model však ztrácí význam, pokud není přítomno elektrické pole. Parametry ∆W 
a λ jsou teplotně závislé a nejsou blíže specifikovány. Jejich hodnotu volíme individuálně 
v závislosti na podmínkách, které se v daném systému vyskytují, (např. vliv zvýšené teploty 
na kinetiku chemických reakcí). Toto je však velmi nesnadné, a vyjádření doby života L je tak 
velmi obtížné, a proto není tato metoda příliš používaná. Tento model je tedy v mnoha 
ohledech ještě nedokončený a do budoucna by bylo vhodné tyto nedostatky dopracovat, aby 
mohlo dojít k využití v praxi. 

 

 
Obrázek 8 Model stárnutí izolantu jako dvojité potenciálové bariéry [13] 

 

1.6 Elektrická pevnost 
 

Důležitou veličinou v technické praxi je elektrická pevnost. Elektrické pole způsobuje 
polarizaci dielektrika. Při zvětšení intenzity elektrického pole se zvětšuje koncentrace volných 
nábojů a jejich pohyblivost. Pokud budeme intenzitu elektrického pole dále zvětšovat, dojde  
k průrazu dielektrika. Dielektrikum přestane oddělovat místa s různým potenciálem, vytvoří 
se vodivý kanálek, kterým mohou procházet značné proudy (omezujícím faktorem je pouze 
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impedance zdroje a přívodů k elektrodám). Průraz dielektrika označuje výboj vzniklý  
v pevných materiálech. U plynů a kapalin mluvíme o přeskoku. V pevných materiálech 
způsobí průraz nevratné změny struktury. Elektrická pevnost Ep  tedy udává velikost 
průrazného napětí Up  lineárně přepočítaného na tloušťku dielektrika d. Dostáváme tedy vztah 
 

       E� = ��
�                (33) 

 
Jednotkou elektrické pevnosti je pak kV m-1. Následující tabulka udává hodnoty elektrické 
pevnosti pro některé materiály používané v technické praxi. [16] 
 

Tabulka 2 Hodnoty elektrické pevnosti pro některé materiály[16] 

Materiál Ep Materiál Ep 
  [kV cm-1]   [kV cm-1] 

methan (plynný) 20 suchý vzduch 20 - 30 
methylchlorid (plynný) 45 slída - muskovit 400 
dichlormethan (plynný) 125 slída - flogopit 600 
trichlormethan (plynný) 160 mikalex 150 

tetrachlormethan (plynný) 205 sklo 500 
pryskyřičný olej 200 porcelán 340 - 380 

šelak 200 silikonový olej 150 
kalafuna 100 - 150 přírodní asfalt 300 

včelí vosk 25 - 30 surový kaučuk 150 

zemní vosk 20 
vulkanizovaná měkká 

pryž 250 
parafín 250 tvrdá pryž 250 

chlorovaný naftalen 80 - 100 chlorovaný kaučuk 200 
hydrogenovaný ricinový olej 80 gutaperča (neplněná) 200 

 

1.7 Elektrické namáhání 
 

Pojem elektrické namáhání zahrnuje všechny druhy namáhání, které jsou způsobené 
vlivem elektrického napětí. Elektrické namáhání většinou klasifikujeme dle tvaru, frekvence, 
hladiny nebo spojitosti napětí. Dále musíme brát v úvahu rychlost změn mezi jednotlivými 
hladinami. Nejčastější rozdělení elektrického namáhání spočívá v dělení na namáhání 
střídavým napětím sinusového průběhu a napětím stejnosměrným (ss). Namáhání střídavým 
napětím 50 Hz je v současné době nejčastější způsob namáhání ve výkonových aplikacích. 
V minulých letech se stejnosměrné napětí ve výkonové technice používalo na 
vysokonapěťové vedení, spojující jednotlivé rozvodné sítě rozlehlých států. V současnosti se 
tento obor rozvíjí zejména v Číně, kde je budováno vysokonapěťové dálkové vedení 
stejnosměrného napětí o napětí 1 a 1,2 MV. Další oblasti, kde se tohoto využívá je v řízených 
pohonech u stejnosměrných motorů. V rozvodných soustavách se často setkáváme  
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s elektrickým namáháním způsobeným vlivy atmosférických výbojů (blesků), které jsou 
modelovány rázovou vlnou 1,2/50 µs a s vlivy spínacích impulzů modelovaných spínacím 
impulzem 250/5000 µs. Vliv impulzu opačné polarity se projevuje v obvodech se 
stejnosměrným napětím. V digitálních datových kanálech, výpočetní technice aj. se můžeme 
setkat s vysokofrekvenčním namáháním. Existují dlouholeté zkušenosti s namáháním 
elektroizolačních systémů střídavým napětím 50, resp. 60 Hz. Během let byla vypracována 
řada metodik zkoušek pro toto napětí a známy jsou časové závislosti elektrických parametrů 
(klesající vnitřní rezistivita izolačního materiálu během stárnutí nebo pozvolný nárůst 
ztrátového činitele). Svým charakterem se jedná o stárnutí zejména maximální hodnotou 
přiváděného napětí. Změna napětí z jedné polarity na druhou trvá poměrně dlouhou dobu -  
10 ms (8 ms). Při namáhání stejnosměrným napětím dochází především k problémům 
vytvářením prostorového náboje, jinak se při návrhu izolačních systémů bere v úvahu 
vodivostní proud a napěťová odolnost. Procházející vodivostní proud zde může způsobovat 
problémy vznikem elektrolýzy apod. [13] [16] 
 

Ve vysokonapěťových obvodech se atmosférický výboj modeluje pomocí rázové vlny. 
Následně se pak sleduje schopnost izolantu odolávat určité velikosti napěťové rázové vlny. 
Odolnost izolace testujeme třemi po sobě jdoucími impulzy, které mají stejnou polaritu. Tato 
normovaná zkouška zkoumá děje mezi jednotlivými impulzy. Pokud nedojde k odvodu 
elektrického náboje, následující impulz pak interaguje s prostorovým polem uvnitř a na 
povrchu izolačního materiálu. Velké problémy činí spínané impulzy také v rozvodných 
systémech. V oblasti výkonové elektroniky je extrémním případem vysokofrekvenční 
namáhání, způsobované např. měniči kmitočtu nebo napětím v obvodech řízených pohonů. 
Vysokofrekvenční pulzní namáhání ve výkonových aplikacích je poměrně nová záležitost. 
Vzhledem k tomu, že způsobuje zvýšenou degradaci izolačních systémů, je třeba mu věnovat 
zvýšenou pozornost. U pulzního namáhání nastává degradace izolačních materiálů nejen 
hodnotou napětí, ale i vlivem strmých nárůstů napětí na izolaci (kV s-1). Vlivem vysoké 
frekvence se strmý nárůst napětí na izolačním systému periodicky opakuje (v řádu jednotek až 
desítek kHz). Vysoká frekvence zde způsobuje dielektrický ohřev materiálu. Dalším jevem 
spojeným s pulzním namáháním je zvýšená aktivita výbojové činnosti. 

 

1.8 Degradační faktory 
 

Na elektroizolační systémy jsou kladeny vysoké nároky z hlediska provozní 
spolehlivosti, protože na vysokonapěťových izolačních systémech závisí bezporuchový 
přenos elektrické energie do míst odběru (domácnosti, výrobní podniky, nemocnice atd.). 
Izolační systém musí splňovat, nejen náročná kritéria výborných elektroizolačních vlastností 
(rezistivita, ztrátový činitel, permitivita, průrazné napětí atd.), ale musí také odolávat vnějším 
vlivům, jako je teplota, působení chemických látek, plynných exhalací, slunečního záření 
a mechanických namáhání. Aby bylo splněno základní kritérium spolehlivosti, je třeba se 
intenzivně věnovat studiu jednotlivých degradačních mechanismů, které přicházejí 
u elektroizolačního materiálu v úvahu.  
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1.8.1  Elektrické stromečky 
 

Jedná se o degradační jev, který může vést až k průrazu elektrické izolace, a to při 
jmenovitých hodnotách intenzity elektrického pole (jmenovitém napětí zařízení). Základní 
podmínkou vzniku elektrického stromečku je, aby byla daná oblast vystavena silnému 
elektrickému poli. To může následně vyvolat vznik a růst elektrického stromečku - kanálky 
směrem k místu s jiným elektrickým potenciálem Toto nastává prostřednictvím různých 
vodivých částeček, nečistot a dalších defektů ve struktuře materiálu. Vznik elektrického 
stromečku je proto úzce spojen s částečnými výboji. Elektrické pole, které se vyskytuje  
v blízkosti výbojového kanálu, je velmi nehomogenní a jeho intenzita zde dosahuje velkých 
hodnot. V místech, ve kterých dochází k překročení hodnoty pevnosti, nastává mikroskopický 
průraz. Potenciál výbojového kanálu se poté přenáší do průrazem vytvořené oblasti, kde 
znovu zapříčiní průraz. Prodlužování výbojového kanálu v pevném izolantu neprobíhá 
pravidelně. Kanály mají tendence postupným rozvětvováním vytvářet stromečkové struktury, 
které vycházejí z místa, kde výboj začal působit. Kanály postupně pronikají hlouběji do 
vrstvy izolantu, až dojde k překlenutí vzdálenosti mezi elektrodami. Průraz nastává, buď 
okamžitě, nebo až po uplynutí určité doby, kdy stromeček získá dostatečný průměr. Tyto jevy 
se vyskytují především u vysokonapěťových kabelů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Obrázek 9 Vznik a růst elektrického stromečku 

 
Na (Obrázek 9) vidíme ukázku elektrického stromečku v epoxidové pryskyřice, do které 

byla zalita napájecí elektroda. Uplatňováním strukturálních nehomogenit pryskyřice dochází 
působením vysokého napětí k výbojům, která vyústí v tvorbu drobných větviček směrem  
k zemnící elektrodě, na které byla krychlička položena.  
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Tohoto jevu si můžeme všimnout (v odlišném měřítku) také třeba při vytváření 
atmosférických výbojů - blesků. Po určitém čase však některá z větví zemnící elektrodu 
dosáhne. Poté se vlivem působícího elektrického pole začne zvětšovat její průměr, který bude 
postačovat k vodivému spojení mezi elektrodami a k proražení materiálu. [16] 

1.8.1.1 Fáze růstu elektrických stromečků 
 
Fáze 1 nastává v okamžiku počátku růstu stromečku a toto stádium se dá detekovat jenom 
velmi citlivou technikou. 
  
Fáze 2 nastává po vytvoření první větve stromečku. Z této první větve elektrického stromečku 
pak rostou další malé větve směrem k uzemněné elektrodě. Tato fáze končí dosažením 
uzemněné elektrody elektrickým stromečkem. Průraz při dosažení první větve elektrody 
nenastává, protože tyto větve mají tak malou vodivost, že proud, který v nich protéká, není 
dostatečný. Tyto větve mají v hlavních částech průměr menší než 10 µm a ve velmi tenkých 
špičkách dosahují dokonce jen 1 µm. 
  
Fáze 3 nastává v okamžiku prvního spojení elektrod a končí totálním průrazem dielektrika. 
V této části se stromeček rozvětvuje a rozšiřují se jeho kanálky na velikost větší než 10 µm. 
Kanálky jsou již duté, a jakmile jeden kontinuálně dutý kanálek dosáhne uzemněné elektrody, 
dochází k totálnímu průrazu dielektrika. Zmíněné kanálky zapříčiňují výboje o zdánlivém 
náboji mezi 50 až 220 pC . 

  
Obrázek 10 Fáze růstu elektrického stromečku [16] 

Tyto stromečkovité kanálky mohou být duté (vyplněné plynem) nebo jsou tvořeny 
degradačními zplodinami, které vznikly rozkladem materiálu elektrické izolace. Zplodiny jsou 
často elektricky vodivé. V dutině větve elektrického stromečku může být i kapalina. Tato 
kapalina může do materiálu difundovat, zatékat z okolí nebo může vzniknout uvnitř materiálu 
jako produkt chemických reakcí spojených s degradací, způsobených elektrickým polem. 
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Mechanismů, ke kterým zde dochází, je velké množství a je třeba je zkoumat případ 
od případu. Tak například v elektroizolačním materiálu, který obsahuje makromolekulární 
struktury postavené na uhlíkových řetězcích, zůstává jako reziduum po degradaci uhlík (C), 
který vytváří druhotnou vodivost stromečkovitých struktur uvnitř materiálu.[16]  

 

1.8.1.2 Obecný proces stárnutí 
 

Dalším významným faktorem při vzniku stromečkových struktur jsou částečné výboje. 
Degradace dielektrik způsobená částečnými výboji je následkem především dvou dějů. 
Jedním je chemická degradace a druhým fyzické ničení vlivem bombardování částicemi 
(ionty dusíku). Obecně přijatý proces stárnutí je stručně popsaný v následujících bodech: 
 

1. Vodivost povrchu dutinky se zvyšuje probíhajícími reakčními mechanismy, půso-
bením vlhkosti a disociovaných produktů ze vzduchu. Povrchová vodivost se zvyšuje 
v krátkém čase po nastartování děje výbojové činnosti. Při bližším pozorování 
povrchu dutinky jsou často vidět kapénky.  

2. Pozorovatelná povrchová hrubost následkem bombardování nosiči náboje a ukládáním 
produktů vzniklých působením částečných výbojů.  

3. Aktivita částečných výbojů vedoucí k formování lokálních pevných produktů, jako 
jsou krystaly hydrátu kyseliny šťavelové.  

4. Prostor zvětšený o konečky krystalů vede k dalšímu zesílení lokálních částečných 
výbojů a je často vidět tvoření prohlubní. V těchto prohlubních začíná růst stromečku.  

5. Růst stromečku vedoucí až k průrazu. 
 

Zpočátku se chemické reakce odehrávají ve vlhkosti a v produktech odloučených ze 
vzduchu vlivem částečných výbojů. Výsledkem chemických reakcí jsou plynné, kapalné 
a pevné vedlejší produkty. 
  

Pevné produkty se objevují po několika stovkách hodin působení částečných výbojů. 
Pevné produkty mají tvar krystalu a jsou tvořeny např. hydrátem kyseliny šťavelové 
((COOH)2). Je zřejmé, že krystaly vznikají z již dříve vytvořených kapének, které jsou 
krystalizovány v místech dopadu částečných výbojů. Krystaly byly nalezeny pouze v případě, 
že v prostředí byly přítomny dusík, uhlík a kyslík.[16]  

 

1.9 Pulzní namáhání 
 

Vysokofrekvenční pulzní namáhání, jaké vytvářejí například měniče kmitočtu, 
způsobuje rychlou degradaci hlavní izolace elektrických točivých strojů. Následkem je pak 
předčasná porucha nebo destrukce izolačního systému stroje. Jednou z hlavních příčin 
zrychlené degradace při pulzním namáhání je zvýšená aktivita částečných výbojů. Pro 
hodnocení vlastností elektroizolačních systémů elektrických strojů a přístrojů je právě měření 
a analýza částečných výbojů jedním z nejdůležitějších diagnostických kriterií. Částečné 
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výboje jsou většinou analyzovány ve vztahu k fázi napájecího napětí, jejich četnosti, 
amplitudě zdánlivého náboje apod. Uvnitř izolačních systémů elektrických strojů a zařízení 
existuje lokální rozložení elektrického pole, které je určeno zejména kapacitním a ohmickým 
charakterem izolace. K lokálnímu průrazu dochází, uvažujeme-li lokální elektrické pole 
v konkrétním malém místě dielektrika, jehož intenzita je větší než průrazné napětí daného 
prostoru. Tento průraz následně vytvoří lavinu nosičů. V okolí průrazu se následně projeví 
lokální degradační účinky vytvořené lavinou nosičů náboje. Tento částečný výboj ovlivní 
rozložení lokálního elektrického pole a způsobí nepatrný pokles napětí na svorkách 
testovaného objektu. Detekci částečných výbojů se většinou provádí měřením nabíjecích 
proudů, které je zapotřebí k tomu, aby došlo k obnovení napětí, které bylo na vzorku 
detekováno před výskytem výboje. Další možnost je například snímání elektromagnetického 
pole vyzářeného během částečného výboje. Analýza signálu částečných výbojů je rozšířeným 
nástrojem pro monitorování degradace izolačních systémů elektrických strojů a zařízení. Na 
rozdíl od běžných postupů analýzy částečných výbojů z hlediska fáze a velikosti částečného 
výboje měřených během definovaného času, jsou také zkoumány metody založené na 
vyhodnocování parametrů jednotlivých pulzů. Klasické analýzy jsou většinou založené na 
vyhodnocování fázového úhlu zkušebního napětí při kterém se částečné výboje objevují. 
Analýza částečných výbojů v pevných nebo kapalných izolantech odhaluje, že fázový úhel 
externího napětí nemusí být jediným a nejvýznamnější parametrem částečných výbojů. 
Zapálení částečného výboje je totiž určené především lokálním elektrickým polem v místě 
vnitřní nehomogenity a nikoliv absolutní hodnotou nebo fázovým úhlem přiloženého napětí. 
[10],[16]  

 

1.10   Částečné výboje 
 

Jedná se vlastně o elektrický výboj, částečně přemosťující vzdálenost mezi různými 
potenciály a který se může nebo nemusí objevit v okolí vodiče. Výboje jsou obvykle 
důsledkem koncentrace lokálního elektrického namáhání v izolaci nebo na jejím povrchu. 
Trvání těchto proudových (napěťových) impulsů je mnohem menší jak 1 µs. Teorie pro 
modelování chování výbojové činnosti vychází ze základního ekvivalentního tříkapacitního 
obvodu. Výchozí podmínkou náhradního schématu je existence pevného nebo kapalného 
dielektrika s jednou dutinou představující nehomogenní místo uvnitř objemu dielektrika 
(Obrázek 11). Kapacita C1 v uvedeném ekvivalentním obvodu ( 

Obrázek 12) představuje kapacitu vzduchové dutiny v pevném nebo tekutém 
dielektriku, ve které dojde ke vzniku částečných výbojů. Kapacita C2, představuje výslednou 
kapacitu homogenního dielektrika v sérii s dutinou. Kapacita C3 je relativně velká kapacita 
zdravé části dielektrika paralelně řazené k sériové kombinaci C1 a C2. Pro malou dutinu 
v dielektriku pak platí podmínka C3 >> C1 >> C2. Jiskřiště KJ paralelně ke kapacitě C1 slouží 
k modelování průrazu vzduchem vyplněné dutiny, který nastává v okamžiku dosažení 
zápalného napětí Ui částečných výbojů na kapacitě C1. Odpor R v sérii s jiskřištěm KJ 
představuje odpor výbojové dráhy překlenující vnitřní vzduchovou dutinu. [2][10] 
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Obrázek 11 Dielektrikum s jednou vnitřní 

nehomogenitou [2] 

 

 
 

Obrázek 12 Gemant-Philippowův model 

dielektrika s vnitřní dutinou [2]

Je zřejmé, že se při částečném výboji v dutince na výbojovém procesu nepodílejí 
pouze plochy vzduchových mezer, ale i určitá část jejich přímého okolí dielektrika. Po dobu 
přeskoku dochází nejen k poklesu napětí na dutince, ale i na jejím pevném rozhraní.  
 

1.10.1   Metody pro indikaci částečných výbojů 
 

� Diagnostické metody pro točivé stroje 
 

• přepěťové zkoušky 
• stejnosměrná měření 
• střídavá můstková měření 
• pulzní a vysokofrekvenční měření 
• mechanická a akustická měření 
• teplená a chemická měření 
• smyslová kontrola. 

 
� Kriteria pro diagnostické metody 

 
• nároky na přerušení provozu stroje 
• bezpečnost metody 
• vypověditelnost metody. 
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1.10.2   Porovnání diagnostických metod 
 
 

Tabulka 3: Porovnání diagnostických metod 
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1.11   Trendy v materiálové technologii a diagnostice 
 

1.11.1   Anorganické příměsi 
 

Použitím anorganických příměsí s vysokou intermolekulární vazební energií částic 
dosáhneme potlačení štěpení molekulárních řetězců materiálu při srážce s nabitými částicemi. 
Například u lakového povrchu vodiče můžeme použít částice oxidů kovů o velmi malé 
velikosti, řádově µm. V anorganicko-organickém kompozitním materiálu prochází nabité 
částice okolo anorganických složek a kolidují s organickým materiálem. V tomto případě je 
prodloužena creeping vzdálenost (nejkratší vzdálenost mezi dvěma body povrchu izolačního 
materiálu) a kolizní energie nabitých částic je významně snížena odrazem a rozptýlením. 
Pomocí těchto jevů dochází ke snížení a potlačení eroze izolačního materiálu. Další možností, 
jak potlačit erozi, je navýšení creeping vzdálenosti. To můžeme provést například zvýšením 
plochy povrchu na jednotku hmotnosti pomocí anorganických složek o velmi malých 
velikostech. Snižováním diskrétní velikosti přidaných částic není zaručeno zlepšení finálních 
vlastností. Vyvstává zde problém dobré disperze částic v objemu materiálu. Obecně lze 
zvyšovat odolnost materiálu proti částečným výbojům zvyšováním obsahu anorganické 
složky, ale bohužel na úkor snížení mechanické pevnosti. 
 

 
Obrázek 13 Ukázka vlivu anorganické příměsi [16] 
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1.11.2   Technologie Resin-rich  
 

Jedná se o nový třísložkový kompozitní materiál, který je složen ze skleněné tkaniny  
a slídového papíru navzájem spojených cca 40% modifikovanou epoxidovou pryskyřicí. 
Využití moderních technologií a nových poznatků v oblasti výroby třísložkových 
kompozitních izolačních systémů přináší kromě klasického uspořádání materiálu i nové 
postupy ve zpracování použitých skleněných vláken, zejména v modifikování jejich uložení  
v pojivu, zajišťující dokonalejší kontakt na větší ploše s pojivovou pryskyřicí. Rozdíl oproti 
klasické koncepci, kde mají svazky vláken průřez kruhového tvaru, spočívá v modifikaci 
tvaru plochy průřezu na plochý. Tato modifikace zajišťuje podle výrobce lepší mechanické, 
elektrické a tepelné vlastnosti kompozitu dané vyšší homogenitou materiálu a tím menší 
pravděpodobností výskytu vzduchových dutin mezi sklem a pojivovou pryskyřicí. Studie 
tohoto materiálu se zabývala měřením výbojové činnosti během procesu stárnutí nové a starší 
koncepce sklo-slídového kompozitního izolačního materiálu při dvou rozdílných tvarech 
napětí. Porovnáván byl vliv vysokofrekvenčního pulzního napětí a střídavého napětí 50 Hz. 
Povrchové a vnitřní částečné výboje v dielektriku jsou hlavním činitelem degradujícím 
vlastnosti izolačních systémů během elektrického namáhání. Měření parametrů zapalovacího 
a zhášecího napětí a sledování úrovně zdánlivého náboje byla zjištěna nižší počáteční úroveň 
částečných výbojů u materiálu s novou koncepcí uložení skleněných vláken. Provedená studie 
poukazuje na rozdíl chování dvou variant izolačního systému Resin-rich, lišících se 
uspořádáním a provedením skleněných vláken v systému, při jejich expozici sinusovým  
a pulzním napětím. Srovnáním získaných výsledků byla zjištěna vyšší kvalita nové koncepce 
uspořádání skleněných vláken v třísložkovém kompozitu, zejména pak naměřená nižší 
počáteční hladina částečných výbojů a klesající hladina zapalovacího a zhášecího napětí 
částečných výbojů při sinusovém namáhání. [2][16]  
 

1.11.3  Termická analýza 
 

Tyto metody poskytují důležité informace na úrovni, jednak složek vstupujících do 
výroby, jednak výrobního procesu, i dohotoveného výrobku a jeho využití. Právě pro tyto 
účely slouží velice efektivně metody termických analýz. Jedná se o, v poslední době rychle se 
rozvíjející, diagnostické metody spadající do skupiny strukturálních analýz. Díky nim lze 
sledovat struktury problematických částí a analyzovat slabá místa izolace. Sledování změn 
entalpie (tepelné energie uložené v jednotkovém množství látky) i mnoha dalších parametrů 
lze velice přesně analyzovat probíhající procesy a předvídat další vývoj. S pomocí těchto 
metod dokážeme z minimálního množství zkoumaného materiálu získat řadu důležitých 
informací. Nevýhodou může být fakt, že zkoušky jsou pro experimentální materiál 
destruktivní a tedy ekonomicky náročné. Vyšší požadavky jsou také kladeny na obsluhu, která 
pracuje s velmi drahým vybavením. Tato fakta jsou ovšem vyvážena větší vypovídací 
schopností výsledků experimentu.[11] 
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Analýza fyzikálních nebo fyzikálně – chemických vlastností experimentálního vzorku 
probíhá v závislosti na čase nebo teplotě. Tohoto se využívá u velkého množství technik. Pro 
techniku termických analýz je společným činitelem působení teploty na daný vzorek, avšak 
jednotlivé techniky se od sebe odlišují metodami, kterými vzorek zkoumají a pak také 
studovaným jevem. Jednou z nejpoužívanějších metod je termogravimetrická analýza, která 
sleduje změny hmotnosti vzorku jako funkce měnící se teploty. Další metodou je například 
diferenční termická analýza, která se zaměřuje na teplotní rozdíl mezi vzorkem a referenčním 
materiálem, nebo diferenční skenovací analýza, u které je sledováno množství tepla 
potřebného k udržení izotermních podmínek. Některé metody využívají možnosti vystavit 
vzorek simultánně teplotě i mechanickému namáhání. Jedná se například o dynamicko - 
mechanickou analýzu, která oproti klasické metodě sleduje odezvu vzorku na simultánní 
tepelné a proměnlivé mechanické namáhání. Kromě vlastností materiálů hrají, u termických 
analýz, zásadní roli teplota a čas. Můžeme ji provozovat za izotermických podmínek, ale 
nejvíce se používají proměnné teploty. Další z možností je periodické zvyšování či snižování 
teploty v daném intervalu i periodická změna rychlosti ohřevu, ovšem využíváno bývá 
konstantní rychlosti ohřevu se samovolným poklesem teploty či s konstantní rychlostí poklesu 
teploty.  
 

Jedním z nejdůležitějších parametrů je rychlost ohřevu. Pokud bychom použili příliš 
vysokou rychlost nárůstu teploty, mohlo by dojit k určitému shluku reakčních procesů, čímž 
by se zhoršila jejich rozlišitelnost. Toto však je jen jeden z faktorů, který může ovlivnit 
výsledky měření. Mezi další faktory lze řadit množství vzorku a způsob jeho přípravy. Vzorek 
může být vyříznut, vyseknut, ale také naprášen. Je možné využít i sítek pro získání 
požadované zrnitosti. Při měření, může být kromě vzduchu, užito kyslíkové atmosféry, která 
zvýrazní termooxidační procesy, nebo inertní dusíkové atmosféry. Všechny jednotlivé děje při 
chemických reakcích jsou spojeny se spotřebou nebo uvolněním energie. [11] 
 

Základním jevem důležitým pro tyto metody je změna entalpie. Entalpie je 
termodynamická veličina, která závisí na velikosti systému. Její absolutní hodnotu nelze 
měřit, stanovuje se jen její změna. Obecně lze entalpii definovat vztahem 
 
     � = H + P,        (34) 
 
kde U je vnitřní energie soustavy, p je tlak a V je objem. 
 

Vnitřní energie soustavy je energie všech částic uvnitř tělesa, především pak kinetická  
a potenciální energie. Tyto energie se mohou projevit jako zvýšená teplota či pevnost. Každou 
látku můžeme zároveň charakterizovat obsahem volné entalpie (Gibbsova volná energie 

 
     I = � − e�,                        (35) 
 

kde H je entalpie, T je absolutní teplota a S entropie. 
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1.12   Metody měření velmi malých proudů 
 

Způsoby měření velmi malých proudů, vnitřních a povrchových rezistivit, se zabývají 
především normy ČSN IEC 93 „Metody měření vnitřních a povrchových rezistivit tuhých 
elektroizolačních systémů“ a ČSN IEC 167 „Zkušební metody na stanovení izolačního 
odporu tuhých elektroizolačních materiálů“. Jednotlivé metody můžeme podle způsobů 
měření neznámé veličiny dělit na přímé a nepřímé. 

 

1.12.1  Metody přímé 
 

Princip těchto metod spočívá v měření stejnosměrného proudu protékajícího izolantem, 
který je připojen ke zdroji stejnosměrného napětí známe velikosti.  

 
� Voltampérová metoda 

 
 

 
Obrázek 14 Schéma zapojení voltampérové metody pro měření velmi malých proudů [8] 

 
Tato metoda se řadí mezi nejjednodušší pro měření velmi malých proudů. Minimální 

citlivost ampérmetru se pro měření protékajících proudů udává 10-16A. Velikost 
stejnosměrného napětí se doporučuje volit z řady 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000, 10000, 
15000 V. Pro výpočet neznámého odporu použijeme vztah [8] 
 

L� = �
	2          (36) 

 
U - připojené napětí 
Ix - proud protékající vzorkem 
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1.12.2  Metody porovnávací 
 

Metoda spočívá v porovnávání proudu protékajícího přes rezistor při konstantním 
napětí. Pokud použijeme můstkové zapojení, pak určujeme poměr proudu, který protéká přes 
známý a měřený rezistor. 
 

� Kompenzační metoda 
 

Princip metody spočívá v kompenzaci úbytku napětí na odporovém normálu RN 
pomocí proměnného napětí UM. Měřicí obvod se skládá ze dvou částí (Obrázek 15). Měrným 
obvodem (MO) nazýváme část, která se skládá ze zdroje měrného napětí UM, neznámého 
odporu RX a nulového indikátoru N. Druhá část obvodu, též nazývaná kompenzační obvod 
(KO), se skládá se z referenčního odporu RX, zdroje kompenzačního napětí UK a voltmetru. 
Cílem je, aby v obou částech obvodu protékal stejný proud. Pokud to nastane, pak se bude 
nulový indikátor nacházet uprostřed měřicího ústrojí a obvod bude tedy vykompenzovaný. 
Pro neznámý odpor RX bude platit vztah: [8]  

 

    L� = L �q
�x         (37) 

 

 
Obrázek 15 Schéma zapojení kompenzační metody pro měření velmi malých proudů [8] 

 

� Wheatstonova metoda 
 

Princip této metody spočívá v porovnávání neznámého odporu Rx se známým 
proměnným odporem R. V zapojení se neznámý odpor skládá ze tří sérioparalelně zapojených 
odporů. Rezistor RN má danou stálou hodnotu, RB se mění po dekádách a RA slouží pro jemné 
ladění. Nulový indikátor bude ukazovat rovnováhu v obvodu, pokud bude větví  
A i B protékat stejný proud. Pak platí pro neznámý odpor Rx vztah: 

 

    L� = L^ �c
�� .       (38) 
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Metodou Wheatstonova můstku lze měřit s požadovanou přesností při 100 V odpory 

do 1013 až 1014 Ώ. Metoda se nehodí pro měření, kdy proud tekoucí vzorkem je časově závislý 

a také pro kvalitní izolanty. [8] 
  

 
Obrázek 16 Schéma zapojení Wheatstonova můstku pro měření velmi malých proudů 

 
 

1.12.3   Činitelé ovlivňující přesnost měření 
 

Při měření nabíjecích a vybíjecích proudů drážkových izolací, pracujeme s hodnotami 
nízkých úrovní, které jsou velmi náchylné na okolní elektromagnetické rušení. K velmi 
citlivému a přesnému měření velmi malých proudů je nutné vhodným způsobem přizpůsobit 
pracoviště. Veškeré neživé části (měřicí přístroje, elektrodový systém, měřicí stůl) by měly 
být propojeny a uzemněny. Dalším faktorem je zachování stálých podmínek v průběhu 
měření. Je důležité, aby během měření nedocházelo ke změnám teploty nebo vlhkosti nebo 
otřesům, které by mohly výsledky měření znehodnotit. Pro zachování stálých podmínek 
v průběhu zkoušky je nutné provést před vlastním měřením určité operace. Jedná se v první 
řadě o tzv. předkondicionován, což je vlastně uložení vzorku do stálého prostředí, ve kterém 
dojde k odstranění nebo neutralizaci předchozích vlivů. V našem případě se jednalo o teplotu 
a hlavně o vlhkost, která ve velké míře ovlivňuje výsledky měření. Jedním z nejdůležitějších 
faktorů, který pozitivně ovlivňuje naměřené hodnoty, je použití měřícího zařízení, které 
odstraňuje vliv vzduchové mezery mezi vzorkem a měřící elektrodou. 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 

2 Experimentální část 
 

2.1 Zkoumaný materiál 
 

Jako materiál použitý pro experimentální část byla zvolena drážková izolace 
ISONOM® NMN (Nomex – Mylar – Nomex). Je používaný především u elektrických motorů, 
generátorů a transformátorů, kde plní funkci přídavné izolace mezi vinutím, a k ochraně před 
poškozením o stěny drážky. Jedná se vlastně o složenou izolační desku, která se skládá 
z papíru NOMEX a tenké fóliové vrstvy vytvořené PET (polyethylénteraftalátem). Tato tenká 
fólie je často používaná pod obchodním názvem Mylar.  

 

 
Obrázek 17 Strukturní jednotka polyethylénteraftalátu 

 
Mylar® A je transparentní, pružná polyesterová fólie na bázi polyetyléntereftalátu, 

která s přibývající tloušťkou působí mléčně zakaleně. Díky vynikající vyváženosti svých 
elektrických vlastností v kombinaci s chemickými, tepelnými a fyzikálními nabízí 
elektrotechnickému průmyslu jedinečné konstrukční možnosti. Polyesterová fólie se 
vyznačuje vynikající odolností vůči vlhkosti a běžným rozpouštědlům. Lze ji použít v rozsahu 
teplot od -70 °C do +150 °C. Protože neobsahuje žádná změkčovadla, při stárnutí za běžných 
podmínek se nedrolí. Podle údajů výrobce se Mylar® A používá v systémech třídy B (130 °C) 
u mnoha výrobců elektrických motorů. Dále se při konstrukci motorů a generátorů zpracovává 
jako drážková, fázová a krycí izolace. V transformátorech, tlumivkách a relé je rozšířeno její 
používání jako izolace jádra, mezi vrstvami a krycí izolace. [12] 

 

 
Obrázek 18 Strukturní vzorec papíru NOMEX® meta-aramid (metaphenyleneisophthalamide) 

 
Nomex® je syntetický materiál, který poslední dobou získává na popularitě. Je 

vyroben z krátkých vláken a malých vláknitých částí aromatického polyamidu obecně 
známého jako aramid. Vyznačuje se zvláště stabilní molekulovou strukturou, díky které se 
vyznačuje vysokou elektrickou, chemickou a mechanickou odolností. Aramidové částečky 
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jsou zpracovány běžnými papírenskými technologiemi do podoby papíru, který je dále 
zpevňován kalandrováním, tj. válcováním mezi válci s vysoce lesklým povrchem při 
vysokých teplotách. Materiál je teplotně odolný až do 220 °C, samozhášívý, nehořlavý, 
odolává účinkům chemikálií, rozpouštědel a záření. Má vysokou pevnost v tahu a s tím 
související odolnost proti natržení. Má také výborné elektrické vlastnosti jako elektrickou 
pevnost Ep = 40 kV mm-1, relativní permitivitu ε´ = 2,5 a povrchovou rezistivitu v řádech až 
1016 Ω m. Nomex je snášenlivý se všemi materiály na bázi laků a pryskyřic běžně 
používaných v elektrotechnice. Vysoce kvalitní Nomex® se používá prakticky ve všech 
známých aplikacích pro elektrické plošné izolační materiály. Používá se tedy od střídavých 
a stejnosměrných motorů až po velké generátory, kapalinové a suché transformátory  
a tlumivky, i při zatížení beta a gama zářením. [8] 

 
Další významnou oblastí, kde se ve velkém používá material Nomex®, je ochrana 

před působení tepla, ohně a dalších nežádoucích vlivů. Nomex se již nyní stal jedním ze 
základních materiálu pro kombinézy automobilových závodníku (povinné v prestižních 
automobilových závodech NASCAR), hasičů, policistů a pro celou škálu ochranných obleků. 
Dále se také používá v oblastech, ve kterých je velký důraz kladen na částicovou  
a mikrobiální kontaminaci, jako jsou farmaceutická, zdravotnická, biotechnologická  
a elektronická zařízení. Jednou z velmi významných oblastí jsou také armádní zakázky. Jedná 
se například o obleky pro piloty, posádky raketoplánů, tanků a jiných obrněných vozidel, ale 
také i pro pozemní vojsko. Ve všech aplikačních oblastech získá člověk díky tomuto 
materiálů cenné vteřiny, které mu mohou nakonec zachránit život, nebo díky kterým mohou 
záchranné složky pracovat efektivněji. 
 

2.1.1 Příprava vzorků 
 

K experimentu byly použity vzorky elektroizolačního materiálu ISONOM NMN 
(Nomex-Mylar-Nomex) o rozměrech 90 x 90 mm a jmenovitých tloušťkách 0,29 a 0,36 mm. 
Před začátkem měření byla na deseti místech změřena tloušťka vzorků a vypočtena její 
výsledná střední hodnota. Vzorky byly následně umístěny do exsikátoru s 0% relativní 
vlhkostí na dobu pěti dnů. Tohoto prostředí jsme dosáhli pomocí sorbentu (syntetický zeolit). 
Zeolity jsou krystalické hydratované alumosilikáty alkalických kovů a kovů alkalických 
zemin. Díky prostorovému uspořádání atomů, vytváří kanálky a dutiny konstantních rozměrů, 
ve kterých se mohou zachytávat látky tuhého, kapalného a plynného skupenství. Pro 
experiment bylo použito 7 sad nových vzorků a 7 sad již stárnutých vzorků. Dvě sady nových 
vzorků byly použity na pokus, ve kterém byl zkoumán vliv pořadí namáhání na materiál. 
Zbylé sady byly vystaveny, po různých časových intervalech, vždy stejnému druhu namáhání. 
Přesné označení vzorků, druh a čas působení je popsán v (Tabulka 4). Po každém procesu 
namáhání byly vzorky umístěny zpět do exsikátoru a vlastní měření probíhalo až po pěti 
dnech. 
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Tabulka 4 Soupis použitých vzorků a jejich parametrů stárnutí 

Vzorky: tloušťka Druh namáhání Hodnota Doba působení 

J1, J2, J3 0,36 Teplotně 195 ˚C 1000 hodin 

J4, J5, J6 0,36 Teplotně 205 ˚C 1000 hodin 

13, 14, J8 0,36 Teplotně 215 ˚C 1000 hodin 

1, 2, 3 0,29 Elektricky 2 kV 50 hodin 

E4, E5, E6 0,29 Elektricky 1,55 kV 200 hodin 

E1, E2, E3 0,36 Elektricky 1,55 kV 300 hodin 

A1, A2, A3 0,29 Kombinovaně 1,55 kV, 205 ˚C  30 hodin 

A1, A2, A3 0,29 Kombinovaně 1,55 kV, 205 ˚C  200 hodin 

4, 5, 6 0,36 Kombinovaně 1,55 kV, 205 ˚C  250 hodin 

4, 5, 6 0,36 Kombinovaně 1,55 kV, 205 ˚C  350 hodin (průraz vzorku 6) 

10, 11, 12 0,36 Kombinovaně 1,55 kV, 205 ˚C  250 hodin 

10, 11, 12 0,36 Kombinovaně 1,55 kV, 205 ˚C  280 hodin (průraz vzorku 10) 

CE1, CE2, CE3 0,29 Elektricky 1,55 kV 100 hodin 

CE1, CE2, CE3 0,29 Elektricky a teplotně 1,55 kV a 205 ˚C  100+100 hodin (celkem 200 hodin) 

KCT1, KCT2, KCT3 0,29 Teplotně 205 ˚C  100 hodin 

KCT1, KCT2, KCT3 0,29 Teplotně a elektricky 205 ˚C a 1,55 kV 100+100 hodin (celkem 200 hodin) 

T1, T2, T3 0,36 Teplotně 205 ˚C  500 hodin 

11, 12, J7 0,36 Teplotně 205 ˚C  1000 hodin 

11, 12, J7 0,36 Teplotně 205 ˚C  1500 hodin 

TKC1, TKC2, TKC3 0,29 Teplotně 205 ˚C  250 hodin 

TKC1, TKC2, TKC3 0,29 Teplotně 205 ˚C  500 hodin 
 

2.2 Popis pracoviště a použitých přístrojů 
 

2.2.1 Tepelné namáhání materiálu 
 

Pro tepelné stárnutí byla použita sterilizační komora Stericell firmy BMT Medical 
Technology s.r.o. Rozměry vnitřních prostorů jsou 400 x 390 x 350 mm (š, h, v). Pracovní 
teplota této komory je garantována od 10 °C nad okolní teplotou, maximální teplota je pak  
250 °C. Výrobcem garantovaná odchylka teploty je v rozmezí (-1 ÷ +5) °C. Vzorky byly 
v této komoře uloženy volně na železných roštech. Na komoře můžeme také naprogramovat 
celkovou dobu a teplotu stárnutí. 

 

2.2.2 Elektrické a kombinované namáhání 
 

Pro tyto dva typy stárnutí byla opět využita sterilizační komora Stericell firmy BMT. 
Komora je vybavena také zámkem zabraňujícím nepovolaným osobám manipulaci a možnost 
dotyku částí pod proudem, které by mohly vést k úrazu. Dále byl používán regulovatelný 
zdroj Diametral AC250K1D, dvouelektrodový systém a zdroj vysokého napětí vyrobený na 
ústavu elektrotechnologie (UETE). Při kombinovaném namáhání bylo použito stejných 
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komponent jako u elektrického namáhání s tím rozdílem, že komora nesloužila pouze 
k ochraně před dotykem. Byla na ní nastavena požadovaná teplota, která společně 
s elektrickým namáháním působila na vzorky. Jelikož zdroj vysokého napětí neobsahuje 
žádný automatický vypínací systém, byla k tomuto účelu použita programovatelná zásuvka. 
Na ní byla nastavena požadovaná doba stárnutí a po uplynutí nastavené doby pak zásuvka 
celý systém vypnula.  
 

2.2.3 Dvouelektrodový systém 
 

Tento systém, který byl vkládán do sterilizační komory, byl využit při elektrickém  
a kombinovaném stárnutí. Vzhledem k požadavkům na časovou stálost a tepelnou odolnost 
byla jako materiál zvolena ušlechtilá legovaná ocel DIN 1.4301+1X (X5CrNi18-10). Z této 
oceli bylo vyrobeno dvanáct elektrod (šest sad) o tloušťce 30 mm a jmenovitém průměru  
80 mm. Vzhledem k tomu, že na ostrých hranách dochází k velkým intenzitám elektrického 
pole, byly hrany zaobleny. Plocha elektrody, která doléhá na vzorek, byla dokonale vyleštěna. 
V protilehlé ploše byl zhotoven otvor se závitem M4, pro uchycení přívodního kabelu. Spodní 
elektrody jsou připevněny k plechové podložce (Obrázek 20), horní elektrody jsou vzájemně 
vodivě pospojovány. Mezi tyto elektrody pak vkládáme izolační materiál určený ke stárnutí. 
Vodiče přivádějící napětí na spodní i horní elektrody jsou průchodkou vyvedeny z komory 
k vysokonapěťovému napájecímu systému. 

  

Obrázek 19 Schéma elektrody pro kombinované a elektrické namáhání [15] 



 

Obrázek 20 Plechová podložka pro realizaci dvouelektrodového systému 

 

2.2.4 Tříelektrodový m
 

Tento systém se používá u materiál
stejné jako hodnoty povrchových odpor
zkoumaného materiálu mnohem v
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elektroda, která je přivedena na nulový potenciál, 
který tak nemůže ovlivň
dvouelektrodový systém, pak je výsledná hodnota m
a povrchového proudu, čímž je do výsled
 
 
 

2.2.5 Regulovatelný zdroj 
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vysokonapěťový zdroj proti zkrat
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Plechová podložka pro realizaci dvouelektrodového systému 

říelektrodový měřicí systém 

Tento systém se používá u materiálů, jejichž hodnoty vnitřních odpor
stejné jako hodnoty povrchových odporů. Jelikož je proud, který prochází po povrchu 
zkoumaného materiálu mnohem větší než proud přes materiál, mů

esnostem výsledku měření. U tříelektrodového systému je použita speciální ochranná 
řivedena na nulový potenciál, čímž se podaří eliminovat povrchový proud, 

že ovlivňovat měření vnitřních proudů. Pokud je k
dvouelektrodový systém, pak je výsledná hodnota měření rovna paralelní kombinaci vnit

čímž je do výsledů vnášena chyba. 

Regulovatelný zdroj  

Pro regulaci výstupního napětí, resp. intenzity elektrického pole, byl použit 
ízený regulovatelný zdroj střídavého napětí Diametral AC250K1D. Rozsah 

tí tohoto zdroje je 0 V až 290 V, při maximálním výstupním proudu 1 A. 
ětí a výstupní frekvence je závislá na stabilitě napájecí sít

tí se získává transformací síťového napětí 230 V/50 Hz odděleným transformátorem. 
Díky tomu má výstupní napětí čistý sinusový průběh 50 Hz. Minimální zm
Ovládání zdroje se provádí pomocí numerické klávesnice umístěné na č

č če. Nastavená a změřená hodnota napětí se zobrazuje na samostatných 
ímístných LED displejích. Přesnost nastaveného napětí je 2,5 % z rozsahu, p

výstupu vybaven pojistkou proti zkratu F250V/1,25 A, kterou byl chrán
ový zdroj proti zkratům. [15] 

 
Plechová podložka pro realizaci dvouelektrodového systému [15] 
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chráněn i dále zapojený 



50 
 

2.2.6 Zdroj vysokého napětí 
 

Použitý zdroj vysokého napětí byl vyroben na Ústavu elektrotechnologie. Jeho hlavní 
součástí je vysokonapěťový transformátor se vzduchovou mezerou v magnetickém obvodu, 
který byl zvolen z důvodu velké odolnosti proti přetížení a přeskokům. S jeho použitím bylo 
realizováno elektrické a kombinované stárnutí. 
 

2.2.7 Měřicí systém 
 

Pro experimentální zjištění nabíjecích a vybíjecích charakteristik bylo použito 
elektrometru  Keithley 6517A (Obrázek 21). Elektrometr obsahuje, jak napěťový zdroj, tak 
zároveň měřicí zařízení. 

 
Obrázek 21 Elektrometr Keithley 6517A 

 
Toto zařízení bylo připojeno k tříelektrodovému systému Resitivity test Fixture 

Keithley 8009 (Obrázek 22), obsahující napěťovou, měřicí a ochrannou elektrodu a do 
kterého se vkládají vzorky zkoumaného materiálu. Prvky obvodu byly propojeny pomocí 
nízkošumového triaxiálního signálového kabelu. 

 

 
Obrázek 22 Resistivity test Fixture Keithley 8009 

 
Systém je poté připojen GPIB kabelem do brány LAN/GPIB E5810A, která zprostředkovává 
připojení do počítačové sítě. Pomocí UTP kabelu následně komunikuje s počítačem, který je 
vybaven ovládacím programem sloužícím pro nastavení parametrů měření. V našem případě 
se jednalo o program VEE Pro. Pomocí objektového prostředí lze programovat chování 
přístroje a definovat určené výstupy do programu Microsoft Office Excel. 
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2.3 Matematická interpretace 
 

Ze všech experimentálně získaných a matematicky zpracovaných výsledků, byly 
vytvořeny grafické závislosti (viz. kapitola 2.4) a na jednotlivé průběhy byly aplikovány 
matematické náhradní funkce. 
 

2.3.1 Výpočet polarizačních indexů 
 

Nejprve zjistíme hodnoty nabíjecích proudů v patnácté a šedesáte sekundě měření. 
Tyto hodnoty následně dosadíme do vzorce 

 

     PN9 = N;Q
NR3          (39) 

 
Pro vzorový výpočet polarizačních indexů byly použity hodnoty naměřené u vzorku 

ISONOM NMN, které byly tepelně namáhány po dobu 1000 hodin při teplotách 175˚C  
a 195˚C a jednoho vzorku nestárnutého. 

 
 

Tabulka 5 Naměřené hodnoty zkoumaných vzorků 

Vzorek Teplota [˚C] Čas [s] Proud [A] Čas [s] Proud [A] 

TS1 (0,36 mm) nestárnutý 14,5 8,81 ∙ 10�99 59,8 2,35 ∙ 10�99 
TS2 (0,36 mm) 175 15,5 1,66 ∙ 10�99 60,5 5,33 ∙ 10�9k 
TS3 (0,36 mm) 195 15,6 1,45 ∙ 10�99 60,3 4,70 ∙ 10�9k 

 

PN9 = D9�D�- = 8,8192 ∙ 10�99
2,3545 ∙ 10�99 = 3,75 

PNk = D9�D�- = 1,6623 ∙ 10�99
5,3314 ∙ 10�9k = 3,12 

PN� = D9�D�- = 1,4502 ∙ 10�99
4,7051 ∙ 10�9k = 3,09 

 
Z výsledků je patrné, že nejvyšší polarizační index má dle předpokladu nestárnutý 

vzorek TS1 (pi1 = 3,75). U vzorků TS2 a TS3  došlo vlivem tepelného namáhání k poklesu 
hodnoty indexu na 3,12 respektive 3,09. I přes tento pokles se jedná o výborný výsledek, 
jelikož u kvalitních izolantů dosahuje polarizační index hodnot 3 až 6. Dále je zajímavé, že 
rozdílné teploty působení (175 ˚C a 195 ˚C) neměly téměř žádný vliv na degradaci materiálu. 
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2.3.2 Výpočet rezistivity 
 

Nejprve jsme pomocí změřeného proudu v šedesáté vteřině měření (��-) a známé 
hodnoty napětí (U = 500V) spočítali hodnotu odporu 

 
 

L9 = H
�9'�-* = 500

2,3545 ∙ 10�99 = 2,12 ∙ 109�	Ω 

Lk = H
�k'�-* = 500

5,3314 ∙ 10�9k = 9,37 ∙ 109�	Ω 

L� = H
��'�-* = 500

4,7051 ∙ 10�9k = 1,06 ∙ 109�	Ω 

 
 
Následně jsme si spočítali efektivní plochu elektrodového systému, pro kterou platí vztah 
 

�b� = �',- + !*k
4 = �	'	54 ∙ 10�� + 3,175 ∙ 10��	*k

4 = 2,56 ∙ 10��	�k 

 

kde 0D je průměr měřicí elektrody, g  je vzdálenost mezi měřicí a stínicí elektrodou. 

Tyto hodnoty byly následně doplněny do vzorce pro výpočet rezistivity 

 

�9 = L9
�b�ℎ = 2,12 ∙ 109� ∙ 	2,56 ∙ 10��

0,36 ∙ 10�� = 1,51 ∙ 109�	Ω	m 

�k = Lk
�b�ℎ = 9,37 ∙ 109� ∙ 	2,56 ∙ 10��

0,36 ∙ 10�� = 6,68 ∙ 109�	Ω	m 

�� = L�
�b�ℎ = 1,06 ∙ 109� ∙ 	2,56 ∙ 10��

0,36 ∙ 10�� = 7,57 ∙ 109�	Ω	m 

 

 kde � je rezistivita vzorku, h je tloušťka vzorku, R je odpor vzorku, Sef  je efektivní 
plocha měřící elektrody. 
 

Dále byly grafu vyneseny hodnoty vypočtené rezistivity v závislosti na čase. Ke křivkám 
byly posléze přidány spojnice trendů a rovnice regrese. 

 



 

Obrázek 23 Prů

 
Do rovnic regrese byly dosazeny za 
rezistivita zkoumaného materiálu
 

�9 = 7 ∙ 109k

�k � 3 ∙ 109�

�� � 4 ∙ 109�

 
 

Tabulka 

Vzorek
TS1 

TS2 

TS3 

 
 

2.3.3 Výpočty a odvození náhradních funkcí nabíjecího proudu
 

� Vypočet a odvození náhradní 
 

Pro výpočet budeme vycházet z
 

                                     

1,0E+13

1,0E+14

1,0E+15

1,0E+16

1

ρ [Ω m]

Nestárnutý (TS1)
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Průběh rezistivity v závislosti na čase u vzorového výpo

Do rovnic regrese byly dosazeny za t příslušné hodnoty z (Tabulka 
zkoumaného materiálu. 

9k .  -,�9�- � 7 ∙ 109k . 59,9-,�9� � 1,29 ∙ 10

9� .  -,���- � 3 ∙ 109� . 60,5-,���- � 5,21 ∙ 10

9� .  -,��   � 4 ∙ 109� . 60,9-,��   � 5,72 ∙ 10

Tabulka 6 Porovnání vypočtených a odečtených rezistivit

Vzorek ρ (z grafu) [Ω m] ρ (vypočtená) [Ω m]
 1,29 ∙ 109� 1,51 ∙ 109� 
 5,21 ∙ 109� 6,68 ∙ 109� 

 5,72 ∙ 109� 7,57 ∙ 109� 

čty a odvození náhradních funkcí nabíjecího proudu

čet a odvození náhradní mocninné funkce 

et budeme vycházet z náhradní matematické funkce ve tvaru

                                     �FV �	 �G¡E . 	A		 �,   
 

ρ1 = 7E+12

ρ2= 3E+13 t 0,696

ρ3 = 4E+13 t 0,6488

10 100 1000t [s]

Teplotně 1000h, 175˚C (TS2) Teplotně 1000h, 195˚C (TS3)
 

ase u vzorového výpočtu 

Tabulka 5) a vypočítána tak 

109�	Ωm 

109�	Ωm 

109�	Ωm 

tených rezistivit 

Ω m] 
 

 

 

ty a odvození náhradních funkcí nabíjecího proudu 

náhradní matematické funkce ve tvaru 

    (40) 

= 7E+12 t 0,713

1000

ě 1000h, 195˚C (TS3)
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kde �FV je hodnota nabíjecího proudu, �G¡E je hodnota vodivostního proudu, A je konstanta, 
   je čas měření a n je konstanta. Z této rovnice následně odvodíme soustavu tří rovnic o třech 
neznámých pro tři zvolené časy ( 4 s, 16 s, 600 s ) ve tvaru 
 

D9' * = �¢o£ + A	 9� 

Dk' * = �¢o£ + A	 k� 

D�' * = �¢o£ + A	 �� 

 

Tabulka 7 Odečtené hodnoty proudu pro zvolené časy 

t [s] i [A] 
t1 3,57 i1 2,68 ∙ 10�9- 

t2 15,75 i2 8,13 ∙ 10�9- 

t3 595,87 i3 4,89 ∙ 10�9- 

 
D9' * − �¢o£ = A	 9�	 
Dk' * − �¢o£ = A	 k� 
D�' * − �¢o£ = A	 �� 

⇓ 
D9' * − �¢o£Dk' * − �¢o£ =  9�

 k� 

D9' * − �¢o£D�' * − �¢o£ =  9�
 �� 

⇓ 

¥¦!	 D9' * − �¢o£Dk' * − �¢o£ = −�	¥¦!  9 k 

¥¦!	 D9' * − �¢o£D�' * − �¢o£ = −�	¥¦!  9 � 

⇓ 

¥¦!	 D9' * − �¢o£Dk' * − �¢o£
¥¦!	 D9' * − �¢o£D�' * − �¢o£

= ¥¦!  9 k
¥¦!  9 �

	⟹ 	 ¥¦!	 D9' * − �¢o£Dk' * − �¢o£
¥¦!	 D9' * − �¢o£D�' * − �¢o£

= ¥¦!  9 k
¥¦!  9 �

	 
 

¥¦!	 D9' * − �¢o£Dk' * − �¢o£
¥¦!	 D9' * − �¢o£D�' * − �¢o£

= ¥¦! 3,574315,7599
¥¦! 3,5743595,8765

		⟹		 ¥¦!	 D9' * − �¢o£Dk' * − �¢o£
¥¦!	 D9' * − �¢o£D�' * − �¢o£

= 0,289 

 
Ze soustavy byla vyjádřena pravá strana. Pro výpočet levé strany byla rovnice 

přepsána do programu Microsoft Exel a následně vynesena do graficéá závislosti levá a pravá 
strana rovnice, jako funkce vodivostního proudu přičemž za hodnotu IVOD byly dosazeny 
hodnoty z intervalu 1 ∙ 10�� − 1 ∙ 10�9�A. Průsečík těchto křivek je hledaný vodivostní 
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proud (IVOD). V našem případě se jednalo o hodnotu IVOD = 6,15 ∙ 10�9� A. Nyní už můžeme 
jednoduše dosadit IVOD do původní rovnice a vypočítat tak neznámé konstanty n a A. Pro 
výpočet konstanty n dosadíme do rovnic: 

 

¥¦!	 D9' * − �¢o£Dk' * − �¢o£ = −� ∙ ¥¦!  9 k 	⟹ ¥¦!	 2,68 ∙ 10�9- − 6,15 ∙ 10�9�
8,13 ∙ 10�9- − 6,15 ∙ 10�9� = −� ∙ ¥¦! 3,57

15,7 

 
Po úpravě vyšlo n = 0,808 
 
Pro výpočet konstanty K dosadíme do rovnice 
 

D9' * = �¢o£ + A	 9� 				⟹ 		 2,68 ∙ 10�9- = 6,15 ∙ 10�9� + A ∙ 3,57�-, - � 
 

Po úpravě a výpočtu vyšlo A = 7,50 ∙ 10�9- A s-1 

 
Dosazením vypočtených konstant dostáváme rovnici náhradní funkce ve tvaru 

�FV =	 �G¡E +	7,50 ∙ 10−10 ∙ 	  �0,81 
 
 

� Vypočet náhradní mocninné funkce 
 

Pro náš výpočet vycházíme z náhradní matematické funkce, ve které zanedbáváme 
hodnotu vodivostního proudu, ve tvaru 

 

                                     �FV = A	 �,         (41) 
 

kde �FV je hodnota nabíjecího proudu, A je konstanta,   je čas měření a n je konstanta. Pro 
odvození jsme použili hodnoty uvedené v (Tabulka 7). 

A =  9 ∙ D9' *	
¥�	 D9' *D�' *
¥�	  � 9

= 3,57 ∙ 2,68 ∙ 10�9- 	¥�	
2,68 ∙ 10�9-
4,89 ∙ 10�9-
¥�	 595,873,57

= 7,52 ∙ 10�9-	A	¨�9 

 

� = 	 ¥�	
D9' *D�' *

¥�	  � 9
=	 ¥�	

2,68 ∙ 10�9-
4,89 ∙ 10�9-
¥�	 595,873,57

= 0,779	 
 
Po dosazení vypočtených konstant dostáváme rovnici náhradní matematické funkce ve tvaru 
 

�FV = 	7,52 ∙ 10�9- ∙  �-,��� 
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� Vypočet náhradní exponenciální funkce 
 

Vycházíme z rovnice náhradní exponenciální funkce, ve tvaru 
 

                                                              �FV = 	A	��	O                   (42) 
 

kde �FV je hodnota nabíjecího proudu, A je konstanta,   je čas měření a n je konstanta. Pro 
odvození jsme použili hodnoty uvedené v (Tabulka 7). 
 

A = 	 D9' * ∙ ©D�' *D9' *ª
O;O;�O« =	2,68 ∙ 10�9- ∙ ©4,89 ∙ 10�9-

2,68 ∙ 10�9-ª
�,���,������, � = 2,75 ∙ 10�9-	A 

 
 

� = 	 ¥�	
D9' *D�' * 9 −  � 	= 	 ¥�	

2,68 ∙ 10�9-
4,89 ∙ 10�9-

3,57 − 595,87 = 6,76 ∙ 10��	¨�9 

 
Po dosazení vypočtených konstant dostáváme rovnici náhradní matematické funkce ve tvaru 
 

�FV =	2,75 ∙ 10�9- 	 ∙ ���,��∙9-<«	O 
 

Všechny náhradní matematické funkce byly přepsány do programu Excel a jeho 
pomocí dopočítány hodnoty pro další časy měření. Ze získaných dat byla vytvořena 
charakteristika nabíjecího proudu a jeho náhradních funkcí v závislosti na čase. (Obrázek 24) 

 
Z grafických závislostí těchto náhradních funkcí je jasně patrná nevhodnost použití 

exponenciálního modelu jako náhradní funkce nabíjecí charakteristiky. Zbývající modely 
vykazují podobné charakteristiky jako křivka nabíjecího proudu. Můžeme si povšimnout, že 
model náhradní funkce, ve kterém bereme v úvahu vodivostní proud, přesněji kopíruje průběh 
křivky nabíjecího proudu.   
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Obrázek 24 Charakteristika nabíjecího proudu a jeho vypočtených náhradních funkcí 

 
Takto vypočtené a odvozené náhradní funkce by se daly použít pro všechny naměřené 

a zkoumané průběhy nabíjecích proudů. Vzhledem k tomu, že nemají žádnou vypovídací 
hodnotu o stavu materiálu, u dalších průběhů jsem ji už neuváděl. 
 

2.4 Grafické závislosti a zhodnocení 
 
 Všechny zkoumané sady, které jsou uvedeny a popsány v (Tabulka 4), byly podrobeny 
různým experimentům. Jednalo se především o kombinace vzorků různých druhů namáhání  
a časů působení, které byly vhodné k vyhodnocení a interpretaci získaných hodnot. Každá 
sada vzorků byla vynesena do grafů (nabíjecí a vybíjecí charakteristiky v závislosti na čase). 
Tím bylo zamezeno tomu, aby bylo při vyhodnocení užito hodnot, které byly nějakým 
způsobem znehodnoceny, ať už vadou materiálu, nesprávnou manipulací, nebo 
chybou měření. Ze získaných charakteristik byly vybrány odpovídající vzorky a ty vyneseny 
do grafických závislostí a podrobeny podrobnějšímu zkoumání. Součástí každého 
experimentu jsou spočtené polarizační indexy vzorku a rezistivita zjištěná početně  
a experimentálně. Tyto hodnoty společně s popisem vzorků jsou shrnuty v tabulce  
u příslušného experimentu.   
  
 
 
 



58 
 

� Experiment 1 
 

V tomto experimentu byl zkoumán vliv teplotního namáhání materiálu ISONOM 
NMN o jmenovité tloušťce 0,29 mm. První sada hodnot byla změřena na nestárnutých 
vzorcích. Posléze byly vzorky vystaveny teplotnímu namáhání při hodnotě 205 ˚C po dobu 
250 hodin. Druhá sada byla namáhána 500 hodin stejnou teplotou. 
 

 
Obrázek 25 Nabíjecí charakteristiky teplotně (205 ˚C) stárnutých vzorků ISONOM NMN po dobu 0, 

250 a 500 hodin teplotou 205 ˚C 

 
Obrázek 26 Vybíjecí charakteristiky teplotně stárnutých vzorků ISONOM NMN po dobu 0, 250 a 500 

hodin teplotou 205 ˚C 
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1,0E-13

1,0E-12
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1,0E-09

1 10 100 1000 10000
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t [s]
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Obrázek 27 Časová závislost vnit

 
Tabulka 8 Hodnoty polarizač

Vzorek ρ60 (z grafu) [

Nestárnutý 3,

205 ˚C, 250 h 6,

205 ˚C, 500 h 4,

 
Z grafických závislostí a tabulky je patrný pozitivní vliv teploty na zkoumané vzorky. 

S rostoucí dobou působení roste, jak rezistivita, tak i polariza
také patrná změna v trendu zlepšování vlastností, n
hodinami. Lze se domnívat, že n
teplotního působení. Po této hodnot
vyčíst i z hodnot v tabulce, kde vidíme, jak zm

 
 
 
 
 
 
 

ρ3 = 3E+13

1,0E+14

1,0E+15

1,0E+16

0

ρ [Ω m]

Nestárnutý vzorek (1)
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asová závislost vnitřní rezistivity teplotně stárnutých vzorků ISONOM NMN po dobu

 0, 250 a 500 hodin teplotou 205 ˚C 

Hodnoty polarizačních indexů a rezistivit teplotně stárnutých vzorků

dobách 0, 250 a 500 hodin teplotou 205 ˚C 

(z grafu) [Ω m] ρ60 (vypočtená) [Ω m] Polariza

,49 ∙ 109� 3,42 ∙ 109� 

,69 ∙ 109� 7,33 ∙ 109� 

,99 ∙ 109� 4,83 ∙ 109� 

Z grafických závislostí a tabulky je patrný pozitivní vliv teploty na zkoumané vzorky. 
ůsobení roste, jak rezistivita, tak i polarizační index. Z

trendu zlepšování vlastností, někde v době působení mezi 250 a 500 
hodinami. Lze se domnívat, že někde v tomto intervalu bude pomyslné maximum pozitivního 

sobení. Po této hodnotě pak nastává degradace dané izolace. Totéž m
tabulce, kde vidíme, jak změnu rezistivity, tak i polariza

ρ1 = 2E+13 t 0,6985

ρ2 = 4E+13

= 3E+13 t 0,687

1000 2000 3000t [s]

Stárnutý 250 hodin, 205 ˚C (2) Stárnutý 500 hodin, 205 ˚C (3)
 

ů ISONOM NMN po dobu 

stárnutých vzorků ISONOM NMN v 

Polarizační index pi [-] 

3,07 

3,16 

3,10 

Z grafických závislostí a tabulky je patrný pozitivní vliv teploty na zkoumané vzorky. 
ční index. Z charakteristik je 

ůsobení mezi 250 a 500 
tomto intervalu bude pomyslné maximum pozitivního 

é izolace. Totéž můžeme 
rezistivity, tak i polarizačních indexů. 

= 4E+13 t 0,6885

3000 4000

Stárnutý 500 hodin, 205 ˚C (3)
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� Experiment 2 
 

Zde byla použita sadu vzorků materiálu ISONOM NMN o jmenovité tloušťce 0,36 
mm. Jednotlivé vzorky byly vystaveny teplotnímu namáhání 205 ˚C po dobu 500, 1000 a 
1500 hodin. 

 
Obrázek 28 Nabíjecí charakteristiky teplotně stárnutých vzorků ISONOM NMN v dobách 500, 1000 

 a 1500 hodin teplotou 205 ˚C 

 

 
Obrázek 29 Vybíjecí charakteristiky teplotně stárnutých vzorků ISONOM NMN v dobách 500, 1000 

 a 1500 hodin teplotou 205 ˚C 
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Obrázek 30 Časová závislost vnit

 
Tabulka 9 Hodnoty polarizač

dobách 500, 1000 a 1500 hodin teplotou 205 

Vzorek ρ60 (z grafu) [

Teplotně 500 h 6,

Teplotně 1000 h 8,

Teplotně 1500 h 8,

 
V tomto případě se vlastn

experimentu, jen s tím rozdílem, že zde zkoumáme materiál o jiné jmenovité tlouš
předpokladu se při působení teplotního
případě nastal pomyslný bod zlomu n
rozdíl oproti vzorku s menší tlouš
tam, kde dochází k dlouhodobému teplotnímu p

 
 
 
 
 
 
 

1,0E+14

1,0E+15

1,0E+16

0

ρ [Ω m]

Stárnutý 500 hodin, 205 ˚C
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asová závislost vnitřní rezistivity teplotně stárnutých vzorků ISONOM NMN v dobách 

500, 1000 a 1500 hodin teplotou 205 ˚C 

Hodnoty polarizačních indexů a rezistivit teplotně stárnutých vzorků

dobách 500, 1000 a 1500 hodin teplotou 205 ˚C 

(z grafu) [Ω m] ρ60 (vypočtená) [Ω m] Polariza

,65 ∙ 109� 5,60 ∙ 109� 

,52 ∙ 109� 9,01 ∙ 109� 
,00 ∙ 109� 7,99 ∙ 109� 

ř ě se vlastně jedná o podobnou problematiku, jako v
tím rozdílem, že zde zkoumáme materiál o jiné jmenovité tlouš
ř ůsobení teplotního namáhání opět zlepšovaly jeho vlastnosti. V

 nastal pomyslný bod zlomu někde mezi 1000. a 1500. hodinou pů
menší tloušťkou. Jedná se tedy o velmi kvalitní materiál vhodný všude 
uhodobému teplotnímu působení. 

ρ1 = 4E+13 t 0,6867

ρ2 = 6E+13 t 0,6484

ρ3 = 4E+13 t 0,7312

1000 2000 3000t [s]

Stárnutý 500 hodin, 205 ˚C Stárnutý 1000 hodin, 205 ˚C Stárnutý 1500 hodin, 205 ˚C
 

ů ISONOM NMN v dobách 

 stárnutých vzorků ISONOM NMN v 

Polarizační index pi [-] 

2,97 

3,36 

3,29 

 jedná o podobnou problematiku, jako v předešlém 
tím rozdílem, že zde zkoumáme materiál o jiné jmenovité tloušťce. Dle 

t zlepšovaly jeho vlastnosti. V našem 
kde mezi 1000. a 1500. hodinou působení, což je velký 

kou. Jedná se tedy o velmi kvalitní materiál vhodný všude 

3000 4000

Stárnutý 1500 hodin, 205 ˚C
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� Experiment 3 
 
Pro tento experiment byly použity 3 sady vzorků materiálu ISONOM NMN o 

jmenovité tloušťce 0,36 mm. Jednotlivé sady byly vystaveny teplotám 195 ˚C, 205 ˚C a 215 
˚C po dobu 1000 hodin.  

 
Obrázek 31 Nabíjecí charakteristiky teplotně stárnutých vzorků ISONOM NMN při teplotách 195 ˚C,  

205 ˚C, 215 ˚C 

 
Obrázek 32 Vybíjecí charakteristiky teplotně stárnutých vzorků ISONOM NMN při teplotách 195 ˚C, 

205 ˚C, 215 ˚C 
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Obrázek 33 Časová závislost vnit

 
Tabulka 10 Hodnoty polarizač

Vzorek ρ60 (z grafu) [

Teplotně 195 ˚C 6,

Teplotně 205 ˚C 8,

Teplotně 215 ˚C 8,

 
Z grafických závislostí je patrné, že r

vliv na zkoumaný materiál. Došlo však k
vykazuje horší vlastnosti než vzorek namáhaný teplotou 195 
experimentů, teplota v těchto p
vlastností. Nejspíše se tedy jedná o materiálovou nedokonalost t
nedostatečné vysušení této sady, což zp

 
 
 
 
 
 
 

ρ2 = 6E+13 t 0,6484
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0
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Stárnutý 1000 hodin, 195˚C (1)
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asová závislost vnitřní rezistivity teplotně stárnutých vzorků ISONOM NMN p

195 ˚C, 205 ˚C, 215 ˚C 

Hodnoty polarizačních indexů a rezistivit teplotně stárnutých vzorků

teplotách 195 ˚C, 205 ˚C, 215 ˚C   

(z grafu) [Ω m] ρ60 (vypočtená) [Ω m] Polariza

,65 ∙ 109� 7,05 ∙ 109� 

,56 ∙ 109� 7,57 ∙ 109� 
,00 ∙ 109� 7,89 ∙ 109� 

grafických závislostí je patrné, že různé teploty působení mají pozitivní, a
vliv na zkoumaný materiál. Došlo však k zajímavé situaci, když vzorek namáhaný 205 
vykazuje horší vlastnosti než vzorek namáhaný teplotou 195 ̊C. Jak už vyplývá z

těchto případech napomáhá k vytvrzení izolace a zlepšení její 
vlastností. Nejspíše se tedy jedná o materiálovou nedokonalost tě

né vysušení této sady, což způsobilo odchylku od předpokládaných hodnot. 

ρ1 = 4E+13 t 0,6867

0,6484

ρ3 = 4E+13 t 0,7312

1000 2000 3000t [s]

Stárnutý 1000 hodin, 195˚C (1) Stárnutý 1000 hodin, 205˚C (2) Stárnutý 1000 hodin, 215˚C (3)  
ů ISONOM NMN při teplotách 

rnutých vzorků ISONOM NMN při 

Polarizační index pi [-] 

3,56 

3,33 

3,69 

sobení mají pozitivní, ač nepatrný 
zajímavé situaci, když vzorek namáhaný 205 ˚C 

vyplývá z předchozích 
vytvrzení izolace a zlepšení její 

vlastností. Nejspíše se tedy jedná o materiálovou nedokonalost těchto vzorků, nebo 
kládaných hodnot.  

3000 4000

Stárnutý 1000 hodin, 215˚C (3)
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� Experiment 4 
 

Pro tento experiment byly použity 3 sady vzorků materiálu ISONOM NMN  
o jmenovité tloušťce 0,29 mm. První sada byla exponována po dobu 0 a 100 hodin 
elektrickým napětím 1,55 kV, druhá sada 200 h a na třetí sadu působilo elektrické pole 
napětím 2 kV.  

 
Obrázek 34 Nabíjecí charakteristiky elektricky stárnutých vzorků ISONOM NMN po dobu 0, 100 a 200 

hodin při napětí 1,55 kV a 50 hodin při napětí 2 kV 

 
Obrázek 35 Vybíjecí charakteristiky elektricky stárnutých vzorků ISONOM NMN po dobu 0, 100 a 200 

hodin při napětí 1,55 kV a 50 hodin při napětí 2 kV 
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Obrázek 36 Hodnoty vnitřní rezistivity elektricky stárn

200 hodin p

 
 
Tabulka 11 Hodnoty polarizač

po dobu 0, 100 a 200 hodin p

Vzorek ρ60
 (z grafu) [

Nestárnutý 3,

1,55 kV, 100 hodin 6,

1,55 kV, 200 hodin 4,

2 kV, 50 hodin 1,

 
Jak je z charakteristik patrné, tak p

relativně krátkou dobu, má zna
pak dochází k rapidnímu snížení polariza
považována za nebezpečnou. Velmi zajímavé jsou hodnoty u sady stárn
dobu 50 hodin. Ty odpovídají dle odhadu vzork
kV. Jejich polarizační indexy se již po tak krátkém p
nebezpečným a i rezistivita je oproti ostatním vzork
že při použití vyššího napě
izolantu. 
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řní rezistivity elektricky stárnutých vzorků ISONOM NMN po dobu 0, 100 a 

200 hodin při napětí 1,55 kV a 50 hodin při napětí 2 kV

Hodnoty polarizačních indexů a rezistivit teplotně stárnutých vzorků

po dobu 0, 100 a 200 hodin při napětí 1,55 kV a 50 hodin při napě

  

(z grafu) [Ω m] ρ60
 (vypočtená) [Ω m] Polariza

,49 ∙ 109� 3,42 ∙ 109� 

,66 ∙ 109� 6,25 ∙ 109� 
,99 ∙ 109� 4,46 ∙ 109� 

,08 ∙ 109� 1,11 ∙ 109�
 

charakteristik patrné, tak působení elektrického pole o intenzit
 krátkou dobu, má značně negativní vliv na parametry zkoumané izolace. Zejména 

rapidnímu snížení polarizačních indexů, které se blíží hodnotám, kdy je izolace 
čnou. Velmi zajímavé jsou hodnoty u sady stárn

dobu 50 hodin. Ty odpovídají dle odhadu vzorkům stárnutým asi 150 hodin p
ční indexy se již po tak krátkém působení př

ným a i rezistivita je oproti ostatním vzorkům velmi nízká. Výsledky ukazují na to, 
i použití vyššího napětí dochází k 3x rychlejší degradaci elektroizola

= 2E+13 t 0,6985

ρ2 = 4E+13 t 0,6885

ρ3 = 3E+13 t 0,687

ρ4 = 8E+12 t 0,6376

1000 2000 3000t [s]

Nestárnutý vzorek Stárnutý 100 hodin, 1,55 kV
Stárnutý 200 hodin, 1,55 kV Stárnutý 50 hodin, 2 kV

 
 ISONOM NMN po dobu 0, 100 a 

ětí 2 kV 

 stárnutých vzorků ISONOM NMN NMN 

ři napětí 2 kV 

Polarizační index pi [-] 

3,07 

2,83 

2,63 

2,27 

sobení elektrického pole o intenzitě 1,55 kV, i po 
 negativní vliv na parametry zkoumané izolace. Zejména 

, které se blíží hodnotám, kdy je izolace 
nou. Velmi zajímavé jsou hodnoty u sady stárnuté napětím 2 kV po 

m stárnutým asi 150 hodin při napětí 1,55 
ůsobení přibližují k hodnotám 

á. Výsledky ukazují na to, 
3x rychlejší degradaci elektroizolačních vlastností 

3000 4000
Stárnutý 100 hodin, 1,55 kV
Stárnutý 50 hodin, 2 kV
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� Experiment 5 
 

Pro tento experiment byla použita sadu vzorků materiálu ISONOM NMN o jmenovité 
tloušťce 0,36 mm. Jednotlivé vzorky byly vystaveny kombinovanému namáhání elektrickým 
napětím o velikosti 2 kV a teplotou o velikosti 205 ˚C. Zkoumané hodnoty byly měřeny po 
 0, 250 a 350 hodinách stárnutí. 

 
Obrázek 37 Nabíjecí charakteristiky kombinovaně stárnutých vzorků ISONOM NMN po dobu 0, 250 a 

350 hodin při teplotě 205 ˚C a napětím 2 kV 

 

Obrázek 38 Vybíjecí charakteristiky kombinovaně stárnutých vzorků vzorků ISONOM NMN po dobu 0, 

250 a 350 hodin při teplotě 205 ˚C a napětím 2 kV 
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1,0E-13

1,0E-12

1,0E-11

1,0E-10

1,0E-09

1 10 100 1000 10000

| Ivyb |  [A] 

t [s]

Nestárnutý vzorek Kombinovaně 250 hodin, 2 kV, 205 ˚C Kombinovaně 350 hodin, 2 kV, 205 ˚C



 

Obrázek 39 Časová závislost vnit

dobu 0, 250 a 350 hodin p

 
 
Tabulka 12 Hodnoty polarizač

po dobu 0, 250 a 350 hodin p

Vzorek ρ60

Nestárnutý 

2 kV, 205 ˚C, 250 hodin 
2 kV, 205 ˚C, 550 hodin 

 
Jak je z naměřených hodnot patrné, dochází u vzork

kombinovaně, k zvýšení rezistivity, ale zárove
zajímavostí je nárůst PI př
dodatečně spočítány PI pro č
hodnoty už korespondují s př
v počátku namáhání více p
elektroizolační vlastnosti. Následn
vlastnosti zlepšuje. Pokud je t
provést další podobné pokusy.
 
 
 
 
 

1,0E+14

1,0E+15

1,0E+16

0
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Nestárnutý vzorek Kombinovan
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asová závislost vnitřní rezistivity kombinovaně stárnutých vzorků

dobu 0, 250 a 350 hodin při teplotě 205 ˚C a napětím 2 kV

Hodnoty polarizačních indexů a rezistivit kombinovaného namáhání vzork

po dobu 0, 250 a 350 hodin při teplotě 205 ˚C a napětím 2 kV

60 (z grafu) [Ω m] ρ60 (vypočtená) [Ω m] Polariza

1,29 ∙ 109� 1,51 ∙ 109� 

4,09 ∙ 109� 4,02 ∙ 109� 

3,50 ∙ 109� 4,65 ∙ 109� 

ěřených hodnot patrné, dochází u vzorků, které jsou namáhány 
zvýšení rezistivity, ale zároveň k snížení polarizačních index
ůst PI při době stárnutí 500 hodin oproti hladině 250 hodin. Proto byly 

ítány PI pro časy 60 a 600 s, které jsou uvedeny v závorkách v
hodnoty už korespondují s předpokladem, že by měly hodnoty PI klesat. Je ovšem možné, že 

átku namáhání více působí elektrická složka namáhání, která negativn
ní vlastnosti. Následně pak začne působit teplotní složka, která zase naopak tyto 

vlastnosti zlepšuje. Pokud je tato nastíněná možnost reálná, pak by mohlo být užite
provést další podobné pokusy. 

ρ1 = 7E+12

ρ2 = 3E+13 t 0,637

ρ3 = 6E+13 t 0,637

1000 2000 3000t [s]

Kombinovaně 250 hodin, 2 kV, 205 ˚C Kombinovaně 350 hodin, 2 kV, 205 ˚C
 

 stárnutých vzorků ISONOM NMN po 

ětím 2 kV 

 a rezistivit kombinovaného namáhání vzorků ISONOM NMN 

ětím 2 kV 

Polarizační index pi [-] 

3,75 (4,8) 

2,93 (4,2) 
3,09 (4,0) 

ů, které jsou namáhány 
čních indexů (PI). Další 
ě 250 hodin. Proto byly 

závorkách v tabulce. Tyto 
ly hodnoty PI klesat. Je ovšem možné, že 

sobí elektrická složka namáhání, která negativně ovlivní 
sobit teplotní složka, která zase naopak tyto 

ná možnost reálná, pak by mohlo být užitečné 

= 7E+12 t 0,713

0,637

3000 4000

Kombinovaně 350 hodin, 2 kV, 205 ˚C
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� Experiment 6 
 

V rámci tohoto experimentu bylo zkoumáno působení elektrického, tepelného  
a kombinovaného namáhání v závislosti na pořadí působení. Při kombinovaném stárnutí 
vyvstalo několik otázek ohledně působení elektrického a teplotního namáhání na zkoumaný 
vzorek a tento pokus by je mohl, alespoň z části objasnit. Byly použity 3 sady vzorků 
materiálu ISONOM NMN o jmenovité tloušťce 0,29 mm. První sada byla nejprve teplotně 
stárnuta po dobu 100 hodin při teplotě 205 ˚C. Poté byly vzorky proměřeny a exponovány 
elektrickým polem 100 hodin při napětí 1,55 kV. Totéž bylo provedeno i u druhé sady vzorků, 
jen v obráceném pořadí působení. Třetí sadu byla vystavena kombinovanému namáhání (205 
˚C a 1,55 kV) po dobu 200 hodin. 
 

 
Obrázek 40 Nabíjecí charakteristiky stárnutých vzorků ISONOM NMN po 0, 100 hodinách teplotního 

stárnutí při teplotě 205 ˚C a vzorku stárnutého po dobu 100 hodin teplotně (205 ˚C) a 100 hodin 

elektricky, napětím 1,55 kV 
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Obrázek 41 Vybíjecí charakteristiky stárnutých vzork

stárnutí při teplotě 205 ˚C a vzorku stárnutého po dobu 100 hodin teplotn

 

Obrázek 42 Časová závislost vnit

teplotního stárnutí při teplotě
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Vybíjecí charakteristiky stárnutých vzorků ISONOM NMN po 0, 100 hodinách teplotního 

˚C a vzorku stárnutého po dobu 100 hodin teplotně (205 

elektricky, napětím 1,55 kV 

asová závislost vnitřní rezistivity stárnutých vzorků ISONOM NMN po 0, 100 hodinách 

ři teplotě 205 ˚C a vzorku stárnutého po dobu 100 hodin teplotn

hodin elektricky, napětím 1,55 kV 

10 100 1000t [s]

Stárnutý 100 hodin, 205 ˚C Stárnutý 100 hodin, 205 ˚C a 100 hodin, 1,55 kV

ρ3 = 2E+13

ρ2 = 3E+13 t 0,7215

ρ1 = 2E+12 t 0,747

1000 2000 3000t [s]

Stárnutý 100 hodin, 205 ˚C Stárnutý 100 hodin, 205 ˚C a 100 hodin, 1,55 kV

 
 ISONOM NMN po 0, 100 hodinách teplotního 

ě (205 ˚C) a 100 hodin 

 
 ISONOM NMN po 0, 100 hodinách 

˚C a vzorku stárnutého po dobu 100 hodin teplotně (205 ˚C) a 100 

1000 10000

Stárnutý 100 hodin, 205 ˚C a 100 hodin, 1,55 kV

= 2E+13 t 0,7068

3000 4000

Stárnutý 100 hodin, 205 ˚C a 100 hodin, 1,55 kV



70 
 

Tabulka 13 Hodnoty polarizačních indexů a rezistivit stárnutých vzorků ISONOM NMN po 0, 100 

hodinách teplotního stárnutí při teplotě 205 ˚C a vzorku stárnutého po dobu 100 hodin teplotně  

(205 ˚C) a 100 hodin elektricky, napětím 1,55 kV 

Vzorek ρ60 (z grafu) [Ω m] ρ60 (vypočtená) [Ω m] Polarizační index pi [-] 

Nestárnutý 3,62 ∙ 109� 3,71 ∙ 109� 3,18 
100 hodin, 205 ˚C 5,72 ∙ 109� 6,60 ∙ 109� 3,38 
100 hodin, 205 ˚C 

 a 100 hodin, 1,55 kV 4,27 ∙ 109� 4,96E ∙ 109� 2,84 

 
Z grafických charakteristik je patrný pozitivní vliv teplotního působení na materiál, 

který se projevuje, jak zvýšením polarizačních indexů, tak rezistivity. Po následném 
elektrickém stárnutí dochází ke snížení elektroizolačních vlastností, což se projevuje 
poklesem rezistivity a polarizačních indexů. 

 

 
Obrázek 43 Nabíjecí charakteristiky stárnutých vzorků ISONOM NMN po dobu 100 hodin elektricky, 

napětím 1,55 kV, a kombinací elektrického (1,55 kV) a teplotního (205 ˚C) po dobu 100 hodin 

 
 

1,0E-13

1,0E-12

1,0E-11

1,0E-10

1,0E-09

1 10 100 1000 10000

Inab [ A ]

t [ s ]

Nestárnutý vzorek Stárnutý 100 hodin, 1,55 kV Stárnutý 100 hodin, 1,55 kV a 100 hodin, 205 ˚C



 

Obrázek 44 Vybíjecí charakteristiky stárnutých vzork

napětím 1,55 kV, a kombi

 

Obrázek 45 Časová závislost vnit

elektricky, napětím 1,55 kV, a kombinací elektrického (1,55 kV)
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Vybíjecí charakteristiky stárnutých vzorků ISONOM NMN po dobu 100 hodin elektricky, 

tím 1,55 kV, a kombinací elektrického (1,55 kV) a teplotního (205 ˚C) po dobu 100 hodin

 

asová závislost vnitřní rezistivity stárnutých vzorků ISONOM NMN po dobu 100 hodin 

tím 1,55 kV, a kombinací elektrického (1,55 kV) a teplotního (205 

hodin 

10 100 1000t [s]

Stárnutý 100 hodin, 1,55 kV Stárnutý 100 hodin, 1,55 kV a 100 hodin, 205 ˚C

ρ1 = 1E+13

ρ2 = 4E+12

ρ3 = 3E+13 t 0,7459

1000 2000 3000t [s]

Stárnutý 100 hodin, 1,55 kV Stárnutý 100 hodin, 1,55 kV a 100 hodin, 205 ˚C

 
 ISONOM NMN po dobu 100 hodin elektricky, 

˚C) po dobu 100 hodin 

 
 ISONOM NMN po dobu 100 hodin 

a teplotního (205 ˚C) po dobu 100 

1000 10000

Stárnutý 100 hodin, 1,55 kV a 100 hodin, 205 ˚C

= 1E+13 t 0,7323

= 4E+12 t 0,6876

3000 4000

Stárnutý 100 hodin, 1,55 kV a 100 hodin, 205 ˚C
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Tabulka 14 Hodnoty polarizačních indexů a rezistivit stárnutých vzorků ISONOM NMN po dobu 100 

hodin elektricky, napětím 1,55 kV, a kombinací elektrického (1,55 kV) a teplotního (205 ˚C) po dobu 

100 hodin 

Vzorek ρ60
 (z grafu) [Ω m] ρ60 (vypočtená) [Ω m] Polarizační index pi [-] 

Nestárnutý 2,00 ∙ 109� 3,07 ∙ 109� 3,19 
100 hodin, 1,55kV 6,71 ∙ 109� 6,51 ∙ 109� 2,55 

100 hodin, 1,55 kV a 
100 hodin, 205 ˚C  

 
6,38 ∙ 109� 7,99 ∙ 109� 3,53 

 
Z naměřených charakteristik a výsledů je patrný vysoce negativní vliv elektrického 

namáhání na izolační materiál. Hodnota, jak polarizačního indexu, tak rezistivity, rapidně 
klesla. Oproti hodnotám naměřeným při kombinaci teplotního a elektrického namáhání 
zpracovaným v (Tabulka 13), zde došlo při elektrickém působení k mnohem většímu snížení 
hodnot sledovaných parametrů. Tento rozpor je nespíše způsoben změnou vnitřní struktury 
vzorku, vytvrzením a ustálením, ke které došlo u vzorku z předešlé sady vlivem teplotního 
namáhání.   
 

 
Obrázek 46 Nabíjecí charakteristiky stárnutých vzorků ISONOM NMN po 200 hodinách 

kombinovaných namáhání (1,55 kV, 205 ˚C ) 
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Obrázek 47 Vybíjecí charakteristiky stárnutých vzork

kombinovaných namáhání (1,55 kV, 205 

 
 

Obrázek 48 Časová závislost vnit
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Vybíjecí charakteristiky stárnutých vzorků ISONOM NMN po 200 hodinách 

kombinovaných namáhání (1,55 kV, 205 ˚C ) 

asová závislost vnitřní rezistivity stárnutých vzorků ISONOM NMN po 200 hodinách 

kombinovaných namáhání (1,55 kV, 205 ˚C ) 

 

10 100 1000t [s]

ě 200 hodin (1,55 kV, 205 ˚C) 100 hodin 205 ˚C a 100 hodin 1,55 kV

ρ1 = 3E+13 t 0,69

ρ2 = 2E+12 t 0,7479

ρ3 = 3E+13 t 0,7454

1000 2000 3000t [s]

ě 200 hodin (1,55 kV, 205 ˚C) 100 hodin 205 ˚C a 100 hodin 1,55 kV

 
 ISONOM NMN po 200 hodinách 

 
 ISONOM NMN po 200 hodinách 

1000 10000

100 hodin 205 ˚C a 100 hodin 1,55 kV

0,7479

3000 4000

100 hodin 205 ˚C a 100 hodin 1,55 kV
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Tabulka 15 Hodnoty polarizačních indexů a rezistivit vzorků ISONOM NMN po 200 hodinách 

kombinovaných namáhání (1,55 kV, 205 ˚C ) 

Vzorek ρ60 (z grafu) [Ωm] ρ60 (vypočtená) [Ω m] Polarizační index pi [-] 

Kombinovaně 200 
hodin (1,55 kV, 205 ˚C) 5,08 ∙ 109� 6,27 ∙ 109� 3,25 

100 hodin, 205 ˚C a  
100 hodin, 1,55 kV 4,29E ∙ 109� 4,96 ∙ 109� 2,84 

100 hodin, 1,55 kV a 
100 hodin, 205 ˚C 6,36 ∙ 109� 7,99 ∙ 109� 3,53 

 
 

V tomto experimentu byly srovnány kombinace namáhání na zkoumaný materiál po 
200 hodinách působení. V tomto srovnání nejlépe dopadl vzorek (ET-1) stárnutý 100 hodin 
elektricky (1,55 kV) a poté 100 hodin teplotně (205 ˚C), o něco hůře pak vzorek stárnutý 
kombinovaně (1,55 kV, 205 ˚C) a nejhůře vzorek stárnutý teplotně (205 ˚C) a poté elektricky 
(1,55 kV) Pozitivní a negativní vliv elektrického a teplotního namáhání je již popsán 
v předchozích experimentech. U vzorku ET-1 došlo vlivem elektrického působení 
k rapidnímu poklesu elektroizolačních vlastností. Tímto však došlo nejspíše k změně vnitřní 
struktury vzorku, následkem čehož mělo teplotní působení mnohem větší pozitivní vliv, než 
bývá u vzorků nestárnutých. Vzorek stárnutý kombinovaně vykazuje zlepšení 
elektroizolačních vlastností a nejspíše ukazuje na to, že společné působení zabraňuje 
degeneraci působené elektrickým namáháním. 

 
 

� Experiment 7 
 

Cílem tohoto pokusu je porovnání elektroizolačních vlastnosti materiálů, namáhaných 
po dobu 200 hodin, rozdílným působením. Pro porovnání byla použita sada vzorků materiálu 
ISONOM NMN o jmenovité tloušťce 0,29 mm z předešlých experimentů. Jednotlivé vzorky 
byly vystaveny namáhání elektrickým napětím o velikosti 1,55 kV, teplotnímu namáhání  
o velikosti 205 ˚C a jejich kombinaci. 
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Obrázek 49 Nabíjecí charakteristiky stárnutých vzorků ISONOM NMN po 200 hodinách 

kombinovaného (1,55 kV + 205 ˚C ), elektrického (1,55 kV) a teplotního působení (205 ˚C) 

 

 
Obrázek 50 Vybíjecí charakteristiky stárnutých vzorků ISONOM NMN po 200 hodinách 

kombinovaného (1,55 kV + 205 ˚C ), elektrického (1,55 kV) a teplotního působení (205 ˚C) 
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Obrázek 51 Časová závislost vnit

kombinovaného (1,55 kV + 205 

 

 
Tabulka 16 Hodnoty polariza

hodinách kombinovaného (1,55 kV + 205 

Vzorek 

Kombinovaně 200 hodin 
(1,55 kV + 205 ˚C) 

Elektricky 200 hodin, 1,55kV

Teplotně 200 hodin, 205 ˚C
 
 

Z tabulky i charakteristik jasn
účinky má namáhání elektrické a nejmenší namáhání teplotní. Porovnáním všech druh
působení po stejnou dobu získáváme p
o relativně krátkou dobu (200 hodin), bylo by jist
etapách stárnutí a zjistit tak, jestli nedochází k
v elektroizolačních vlastnostech vyvolaných n
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asová závislost vnitřní rezistivity stárnutých vzorků ISONOM NMN po 200 hodinách 

kombinovaného (1,55 kV + 205 ˚C ), elektrického (1,55 kV) a teplotního p

Hodnoty polarizačních indexů a rezistivit stárnutých vzorků ISONOM NMN po 200 

hodinách kombinovaného (1,55 kV + 205 ˚C ), elektrického (1,55 kV) a teplotního p

ρ60 (z grafu) [Ω 
m] 

ρ60 (vypočtená) [Ω 
m] 

 200 hodin  
4,28 ∙ 109� 4,21 ∙ 109� 

Elektricky 200 hodin, 1,55kV 6,48 ∙ 109� 6,56 ∙ 109� 

˚C 6,70 ∙ 109� 7,33 ∙ 109� 

tabulky i charakteristik jasně vyplývá předpokládaný fakt, že nejv
inky má namáhání elektrické a nejmenší namáhání teplotní. Porovnáním všech druh
sobení po stejnou dobu získáváme přehled o degradaci izolace. Jelikož se však jedná 

 krátkou dobu (200 hodin), bylo by jistě zajímavé provést porovnání i p
etapách stárnutí a zjistit tak, jestli nedochází k nějakým neč

ních vlastnostech vyvolaných některým působení. 

ρ1 = 2E+13

ρ2 = 4E+13 t 0,6885

3 = 3E+13 t 0,687

1000 2000 3000t [s]

 200 hodin (205 ˚C, 1,55 kV) Elektricky 200 hodin, 1,55 kV

 200 hodin, 205 ˚C   
 ISONOM NMN po 200 hodinách 

˚C ), elektrického (1,55 kV) a teplotního působení (205 ˚C) 

ů ISONOM NMN po 200 

˚C ), elektrického (1,55 kV) a teplotního působení (205 ˚C) 

Polarizační index pi 
[-] 

3,03 

2,54 

3,16 

edpokládaný fakt, že největší degradační 
inky má namáhání elektrické a nejmenší namáhání teplotní. Porovnáním všech druhů 

ehled o degradaci izolace. Jelikož se však jedná  
 zajímavé provést porovnání i při dalších 

ějakým nečekaným změnám 

= 2E+13 t 0,6985

3000 4000

Elektricky 200 hodin, 1,55 kV
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2.5 Ukázky degradace použitých vzorků materiálu 
 

K určení druhu působení na materiál není třeba vykonávat žádná složitá měření, ale 
stačí pouze sledovat optické proměny materiálu při specifických namáháních. Výchozí barva 
vzorku ISONOM NMN je bílá, až lehce nažloutlá. Pokud materiál vystavíme teplotnímu 
namáhání, pak se vzorky zbarvil došeda. Pokud na vzorek působíme elektricky, vzniknou na 
materiálu žlutavé skvrny, které jsou nejvíce zbarvené u hran měřicí elektrody. 
Kombinovaným působením dochází ke vzniku hnědých skvrn (viz Obrázek 53) a změně 
barvy do žluta. 

 

 
Obrázek 52 Průraz materiálu při kombinovaném namáhání (zvětšeno 80x) 

 
V obou případech se jedná o průraz izolantu způsobený kombinovaným namáháním. 

Vzorky A6 a K10 byly vystaveny působení 205 ˚C a napětím 1,55 kV. U vzorku K10 (vlevo) 
nastal průraz při 280. hodině, u vzorku A6 nastal průraz při 350. hodině. Na vzorku jsou jasně 
patrné zuhelnatělé kraje materiálu Nomex a také zapečený a roztavený materiál Mylar, což 
jsou jasné známky tepelného průrazu.  
 

 
Obrázek 53 Vady materiálu při kombinovaném namáhání (zvětšeno 80x) 
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Na (Obrázek 53) jsou zobrazeny degradační změny, které vznikly na materiálu 
ISONOM NMN působením kombinovaného namáhání (205 °C při napětí 1,55 kV). Jedná se 
zatím jen o degradaci materiálu Nomex, který je na povrchu a slouží jako ochranná vrstva 
materiálu Mylar. Ten má teplotní maximum při teplotě 150 ˚C a je tedy pravděpodobné, že při 
sebemenší poruše krycího materiálu dojde k teplotnímu průrazu.  
 
Dalšími typy průrazů, se kterými jsme se “bohužel“ nesetkali, jsou čistě elektrický a částečně 
elektrický průraz. Ty se vyznačují mnohem menšími otvory, které nejsou na okrajích 
zuhelnatělé. Pro vznik těchto průrazů by bylo asi vhodnější použité napětí o velikosti 2 kV. 
 

2.6 Fyzikální interpretace 
 

U skupiny teplotně namáhaných izolantů se podařilo proměřit nejdelší časové 
intervaly stárnutí. Z naměřených hodnot vyplynulo, že vlivem teploty dochází ke stabilizaci 
struktury zkoumaného materiálu a tím ke zlepšení jeho elektroizolačních vlastností. Současně 
s tím dochází také ke změně barvy vzorku. Materiál vykazoval zvyšující se polarizační 
indexy, velkou rezistivitu a nízkou konduktivitu. U vzorků jmenovité tloušťky 0,36 mm při 
teplotě působení 205 °C, jsme došli k závěru, že ke zhoršení dochází až po 1000 hodinách 
stárnutí. Jelikož jsme však stárli v intervalu 500 hodin, není přesně jasné, po kolika hodinách 
k tomuto zvratu došlo. I přes zhoršení měl materiál po 1500 hodinách polarizační indexy 
odpovídající kvalitní izolaci (Tabulka 9). U materiálu s tloušťkou 0,29 mm tato mez nastala 
někde v intervalu 250 až 500 hodin stárnutí (Tabulka 8). V budoucnu by bylo dobré tyto 
hodnoty ověřit a případně dané intervaly podrobit dalšímu pozorování. Při zkoumání vlivu 
teploty (při konstantní době namáhání 1000 hodin), nedošlo k významnějším rozdílům 
(Tabulka 10) u elektroizolačních vlastností. Vlivem teplotního působení nedocházelo 
k žádným degradačním změnám na povrchu materiálu, což je nejspíše zapříčiněno vrchní 
vrstvou materiálu Nomex, který je teplotně odolný až do 220 °C. 

 
Vlivem působení elektrického pole dochází k rychlé degradaci a poklesu 

elektroizolačních vlastností. U toho působení se také velmi často objevují částečné a čistě 
elektrické průrazy. Při použití napětí 1,55 kV, odpovídajícího intenzitě elektrického pole 
4,2.106 V m-1, k průrazu nedošlo. Při porovnání těchto vzorků jsme zjistili, že při působení 
napětí 2 kV po dobu 50 hodin izolace vykazuje přibližné hodnoty jako u vzorku namáhaného 
150 hodin napětím 1,55 kV (Tabulka 11). Hodnoty takto namáhané izolace vykazovaly 
polarizační indexy, blížící se nebezpečným. 
 

U kombinovaného namáhání teplotou 205 °C při napětí 1,55 kV, docházelo v první 
fázi, nejspíše vlivem teplotního působení, ke zlepšení elektroizolačních vlastností. Ty pak 
s časem postupně klesaly. Další diskuze k tomuto jevu a zjištěné hodnoty obsahuje (Tabulka 
12), respektive text pod ní, ve kterém jsou diskutovány různé hodnoty polarizačních indexů  
a rezistivit. U kombinovaného namáhání také vzniklo několik teplotních průrazu izolantu (viz 
kapitola 2.5). Při namáhání, ve kterém jsme střídali elektrické a teplotní působení docházíme 
k závěru, že pokud na materiál působíme prvně teplotně a pak elektricky, dojde celkově 



79 
 

k poklesu polarizačního indexu. Pokud však působíme prvně elektricky a pak teplotně, dojde 
naopak ke zlepšení vlastností materiálu a hodnoty polarizačních indexu se oproti původní 
hodnotě zvětší (Tabulka 14). Předpokládáme, že důvodem tohoto rozporu jsou změny ve 
vnitřní struktuře materiálu způsobené elektrickým polem. Následkem těchto změn dojde při 
teplotnímu namáhání k lepšímu procesu vytvrzení a stabilizaci materiálu, čímž se jeho 
elektroizolační vlastnosti zlepší. To je však pouze neověřený předpoklad, a proto by bylo 
dobré pokus zopakovat, popřípadě působit delšími časovými intervaly. 

 
U všech zkoumaných vzorků byla spočtena hodnota polarizačních indexů, rezistivit 

 a následně i rezistivita odvozena z grafů. Z průběhů rezistivit v závislosti na čase je patrné, že 
v šedesáté sekundě ještě nedochází k dostatečnému ustálení hodnot, a proto by bylo vhodné 
použít desetiminutový výpočet rezistivity. 
 

3 Závěr 
 

Na elektroizolační systémy jsou kladeny vysoké nároky z hlediska materiálové stálosti 
a provozní spolehlivosti, protože na mnoha vysokonapěťových izolačních systémech závisí 
bezporuchový přenos elektrické energie do míst odběru (domácnosti, výrobní podniky, 
nemocnice atd.) Vzhledem ke vzniku nových technologií a technologických inovací jsou tyto 
postupy aplikovány i u nových typů izolačních materiálu. Takové izolace se většinou skládají 
z více druhů materiálů odlišných vlastnosti. Po jejich spojení tak dostaneme zcela nový 
materiál, který je odolnější a má lepší elektrické, mechanické a chemické vlastnosti. 

 
V diagnostice materiálu v časové oblasti se zaměřujeme na tzv. absorpční 

charakteristiky. Jedná se vlastně o časovou závislost nabíjecích a vybíjecího proudu, který 
prochází zkoumaným materiálem. Z těchto hodnot pak počítáme hodnoty rezistivity, její 
průběh v závislosti na čase, nebo polarizační indexy, které nám slouží k zjištění kvality 
izolace. Pokud zkoumáme nabíjecí proudy, pak by se jejich hodnoty měly pohybovat v řadech  
10-13 – 10-15 A. V našem případě se hodnoty nabíjecího proudu blíží k vodivostní složce, která 
se pohybuje řádově 10-13 A, což je poměrně nízká hodnota proudu a po přepočtu na odpor, 
ukazuje na dobrou izolační schopnost materiálu. Vlivem stárnutí dochází ke zvyšování 
nabíjecího proudu a tedy ke snižování odporu a s tím spojenému zhoršení elektroizolačních 
vlastností. 

 
U zkoumané izolace ISONOM NMN se vlivem degradace hodnoty nabíjecích proudu 

nijak radikální nezvyšují, což značí, že se jedná o kvalitní izolaci. Je otázkou, jak moc by se 
tyto proudy měnily při dlouhodobějším namáhání. To ovšem v rámci této práce nebylo 
možné, a proto by bylo zajímavé v namáhání pokračovat a podrobovat tak materiál dalším 
zkouškám. Zajímavé by určitě bylo podrobit materiál i mechanickým zkouškám a provádět po 
určitém časovém horizontu kontrolu struktury izolantu na elektronovém mikroskopu. 

Jednou částí zadání, která byla řešena společně s kolegou Bc. Miroslavem Kučerou, 
byla modifikace a částečné zautomatizování pracoviště pro zkoumání vlivů teplotních cyklů 
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na stárnuté vzorky. Ke stávajícímu pracovišti byl přidán druhý tříelektrodový systém 
vyrobený podle již používaného. Tím muselo dojít i k modifikaci průchodky, která byla 
vhodná pouze pro jeden systém. Byly přidány dva konektory a dvě měděné trubky, kterými 
vedou vodiče k elektrodovým systémům. Nyní je tedy možné změřit ztrátový úhel a kapacitu 
při zvolené teplotě u dvou vzorků. Přepínání mezi vzorky však musíme provést ručně. 
Uvažovalo se i o zautomatizování přepínání vzorků, ale vzhledem k dlouhým vodičům, které 
by mohly do měření vnášet případnou chybu, se od této možnosti ustoupilo. Jelikož se práce 
zabývá dielektrickou relaxační spektroskopií v časové oblasti, bylo by dobré pro úplnou 
charakteristiku zkoumaného materiálu, provést měření i pro frekvenční oblast, kterou se 
zabývá kolega Bc. Miroslav Kučera. Společně by tedy tyto práce mohly sloužit jako 
plnohodnotný návod pro diagnostiku elektroizolačních materiálů. 
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5 Seznam symbolů 
 
 
A   [S m-1]   materiálová konstanta 
B   [K]    materiálová konstanta 
C  [F]   kapacita 
e   [C]   elementární náboj elektronu 
E   [V m-1]  intenzita elektrického pole 
Ep   [V m-1]   elektrická pevnost 
f   [Hz]    frekvence 
h   [J s]    Planckova konstanta 
I   [A]    elektrický proud 
Inab   [A]   nabíjecí proud 
Ivyb   [A]   vybíjecí proud 
Ia   [A]   absorpční proud 
Ivod   [A]   vodivostní proud 
k   [JK-1]   Boltzmannova konstanta 
l   [m]    délka 
L   [h]   obecná doba života 
LE   [h]    doba života při elektrickém namáhání 
LM   [h]    doba života při mechanickém namáhání 
LT   [h]    doba života při tepelném namáhání 
LS   [H]   sériová indukčnost 
m   [kg]    hmotnost 
P   [-]    obecná zkoumaná vlastnost 
P0   [-]    počáteční hodnota obecné zkoumané vlastnosti 
q   [C]   elementární elektrický náboj 
Q  [C]    elektrický náboj 
r   [m]    poloměr 
R  [-]   rychlost stárnutí 
RS   [Ω]    parazitní seriový odpor 
s   [Cm-2]   plošná hustota náboje 
S  [-]    obecné namáhání 
t   [s]    čas 
T  [K -1]   tepelné namáhání 
tg δ  [-]    ztrátový činitel 
U   [V]    napětí 
V  [m3]    objem 
VOC  [-]   rychlost koagulace 
VQ   [m3]   objem atomů v molu látky 
W   [J]    energie 
WA  [J]    aktivační energie 
∆W  [J]    rozdíl energií aktivační energie 
Y0   [Ω]    parazitní admitance 
Z   [Ω]    Impedance 
∆  [rad]   ztrátový úhel 
ε ′′   [-]    imaginární složka komplexní permitivity (ztrátové číslo) 
ε*   [-]    komplexní permitivita 

ε‘   [-]    relativní permitivita 
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εs  [-]    statická permitivita 

ε∞  [-]    optická permitivita 

ρv   [Ω m]    vnitřní rezistivita 

ρp   [Ω]    povrchová rezistivita 
Κ  [-]   dielektrická susceptibilita 
Θ   [K]   termodynamická teplota 
Θ  [°C]   teplota 
 Θt  [K]    teplota, od které se začínají projevovat účinky stárnutí 
Θ   [K]    běžná teplota okolí 
τ   [s]   relaxační doba 
∆τ 0  [%]    změna střední relaxační doby 
ω   [rads-1]   kruhová frekven 
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6 Přílohy 
 

Tabulka 17 Tabulky hodnot nabíjecích proudů pro zvolené časy 

 
Druh namáhání 

Elektricky 1,55 kV, 300 hodin 

t [s] reálný čas [s] i1 [A] reálný čas [s] i2 [A] reálný čas [s] i3 [A] 

4 3,593642 1,06857E-10 3,594104 1,14069E-10 3,638671 7,1723E-11 

15 14,685159 4,2078E-11 14,50645 4,8697E-11 14,437983 6,8487E-11 

16 16,109009 3,9226E-11 15,722547 4,6236E-11 15,622841 6,578E-11 

60 59,899596 1,78631E-11 60,097377 1,83869E-11 60,120609 2,344E-11 

600 597,055931 3,7003E-12 595,701053 2,8368E-12 596,148405 5,0555E-12 
 
 

Druh namáhání 

Elektricky 2 kV, 50 hodin 

t [s] reálný čas [s] i1 [A] reálný čas [s] i2 [A] reálný čas [s] i3 [A] 

4 3,559966 2,0702E-10 6,014193 1,44047E-10 6,040915 1,41141E-10 

15 15,56088 8,5703E-11 15,57344 9,9077E-11 14,439015 8,0393E-11 

16 15,56088 8,5703E-11 15,57344 9,9077E-11 15,641425 7,6174E-11 

60 60,188321 3,981E-11 60,337644 4,516E-11 60,141057 3,5518E-11 

600 596,209643 1,01723E-11 596,457131 1,11628E-11 596,143783 9,1196E-12 
 
 
 
 

Druh namáhání 

Kombinovaně 1,55 kV, 205 ˚C, 250 hodin 

t [s] reálný čas [s] i1 [A] reálný čas [s] i2 [A] reálný čas [s] i3 [A] 

4 3,682404 9,1273E-11 3,566671 7,8738E-11 3,696851 9,2239E-11 

15 14,965619 2,3605E-11 14,413404 1,9186E-11 14,692545 2,5935E-11 

16 16,329478 2,1392E-11 15,632821 1,79576E-11 15,864217 2,438E-11 

60 60,582368 7,7973E-12 59,926052 6,2048E-12 60,242254 8,8542E-12 

600 600,325958 1,7334E-12 597,499864 1,3066E-12 596,382572 2,1062E-12 
 
 

Druh namáhání 

Kombinovaně 1,55 kV, 205 ˚C, 350 hodin 

t [s] reálný čas [s] i1 [A] reálný čas [s] i2 [A] reálný čas [s] i3 [A] 

4 3,661779 8,5645E-11 4,158798 5,1564E-11 3,667869 7,6359E-11 

15 14,478709 2,3633E-11 15,089209 1,20983E-11 14,508645 2,0656E-11 

16 15,696069 2,1878E-11 16,274165 1,14156E-11 15,729543 1,92981E-11 

60 60,294019 7,6671E-12 60,514324 4,0922E-12 60,493217 7,1148E-12 

600 596,340137 1,5151E-12 597,157787 1,0141E-12 596,4798 1,592E-12 
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Druh namáhání 

Kombinovaně 1,55 kV, 205 ˚C, 250 hodin 

t [s] reálný čas [s] i1 [A] 
reálný čas 

[s] i2 [A] reálný čas [s] i3 [A] 

4 3,744035 6,8913E-11 3,63986 6,4493E-11 3,651312 8,8026E-11 

15 14,99372 
1,70102E-

11 14,605293 1,4358E-11 14,517054 2,0964E-11 

16 16,196179 
1,57571E-

11 15,816734 1,32511E-11 15,72593 1,96079E-11 

60 59,485825 5,758E-12 60,382874 3,9345E-12 60,534831 6,2498E-12 

600 598,855163 1,2656E-12 596,338321 7,131E-13 596,668941 1,2453E-12 
 
 
 

Druh namáhání 

Kombinovaně 1,55 kV, 205 ˚C, 280 hodin 

t [s] reálný čas [s] i1 [A] reálný čas [s] i2 [A] reálný čas [s] i3 [A] 

4     4,15122 5,3309E-11 3,818898 1,01676E-07 

15 Průraz při 280 
hodinách 

15,193954 1,18133E-11 14,77654 2,03082E-11 

16 16,368596 1,0979E-11 15,996138 2,1301E-11 

60     59,460493 3,7323E-12 59,510422 7,314E-12 

600     596,655669 7,30E-13 596,5876 1,4641E-12 
 
 

Druh namáhání 

Nestárnuté 0,36 mm 

t [s] reálný čas [s] i1 [A] reálný čas [s] i2 [A] reálný čas [s] i3 [A] 

4 3,840148 8,2117E-11 3,495669 9,71E-11 3,542753 1,14968E-10 

15 14,592951 1,75408E-11 15,570355 2,2563E-11 14,394651 2,896E-11 

16 15,397782 1,5996E-11 15,740835 2,1363E-11 15,490637 2,6199E-11 

60 60,135959 5,6369E-12 59,2684576 6,7571E-12 60,441181 8,5425E-12 

600 597,957225 1,1548E-12 596,435106 1,2883E-12 597,253299 1,3215E-12 
 

Druh namáhání 

Teplotně 250 hodin (205˚C) 

t [s] reálný čas [s] i1 [A] reálný čas [s] i2 [A] reálný čas [s] i3 [A] 

4 3,607531 9,665E-11 3,619332 7,6372E-11 3,608429 8,0886E-11 

15 14,581864 2,5768E-11 14,507045 1,27335E-11 14,552737 1,90133E-11 

16 15,791497 2,3919E-11 15,723398 1,1551E-11 15,722688 1,7609E-11 

60 60,5324 7,9163E-12 60,337906 3,6925E-12 59,853455 6,0324E-12 

600 596,702609 1,5098E-12 596,550573 1,0082E-12 602,965153 1,3913E-12 
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Druh namáhání 

Elektricky  1,55kV 

t [s] reálný čas [s] i1 [A] reálný čas [s] i2 [A] reálný čas [s] i3 [A] 

4 3,743726 4,891E-10 3,754878 2,8616E-10 3,87471 2,7768E-10 

15 14,569512 1,72688E-10 14,670653 9,6766E-11 14,741931 9,9431E-11 

16 15,788012 1,63072E-10 15,879878 9,0675E-11 15,930109 9,3176E-11 

60 60,519248 6,7906E-11 60,587521 3,8335E-11 59,512052 3,5194E-11 

600 596,671005 1,52029E-11 596,827422 1,23086E-11 596,917865 6,9629E-12 
 
 
 
 

Druh namáhání 

100 hodin (1,55 kV) a 100 hodin (205˚C) 

t [s] reálný čas [s] i1 [A] reálný čas [s] i2 [A] reálný čas [s] i3 [A] 

4 3,640148 8,4117E-11 3,597869 9,51E-11 3,622753 1,02968E-10 

15 14,492951 1,95408E-11 15,540735 2,1863E-11 14,484651 2,936E-11 

16 15,697782 1,7996E-11 15,540735 2,1863E-11 15,700637 2,7199E-11 

60 60,235959 5,5369E-12 59,668976 6,9071E-12 60,501181 8,5275E-12 

600 595,957225 1,0548E-12 595,734106 1,3883E-12 596,553299 1,2775E-12 

 
 
 

 
 

Druh namáhání 

Teplotně 100 hodin (205˚C) 

t [s] reálný čas [s] i1 [A] 
reálný čas 

[s] i2 [A] reálný čas [s] i3 [A] 

4 3,567689 9,1632E-11 3,596218 1,03907E-10 3,658815 1,09281E-10 

15 14,466262 2,2597E-11 14,444698 2,5499E-11 14,5881 3,2128E-11 

16 15,68715 2,0712E-11 15,662519 2,4218E-11 15,803702 2,9706E-11 

60 60,05168 6,7035E-12 60,42704 7,2941E-12 60,137452 8,8526E-12 

600 599,977399 1,2228E-12 596,756763 1,5388E-12 596,266222 1,4882E-12 
 
 

Druh namáhání 

100 hodin (205˚C) a 100 hodin (1,55 kV) 

t [s] reálný čas [s] i1 [A] reálný čas [s] i2 [A] reálný čas [s] i3 [A] 

4 4,00355 6,5958E-10 3,971917 4,6744E-10 3,969981 6,2866E-10 

15 14,733038 2,5244E-10 14,791026 3,3372E-10 14,870515 2,265E-10 

16 15,93871 2,2998E-10 16,012609 4,2024E-10 16,088133 2,1544E-10 

60 60,380118 8,9118E-11 60,375851 8,5171E-11 60,537253 8,7205E-11 

600 596,329399 1,63774E-11 596,524994 1,43339E-11 596,449348 1,59852E-11 
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Druh namáhání 

Teplotně 1000 hodin (215˚C) 

t [s] reálný čas [s] i1 [A] reálný čas [s] i2 [A] reálný čas [s] i3 [A] 

4 3,825287 8,9188E-11 3,652838 6,304E-11 3,628542 8,019E-11 

15 14,795975 2,2665E-11 14,504011 1,38733E-11 14,411945 1,66302E-11 

16 15,976591 2,1032E-11 15,728908 1,28166E-11 15,628142 1,57351E-11 

60 60,505871 6,021E-12 60,045976 4,1683E-12 60,205542 4,5188E-12 

600 596,821828 1,004E-12 596,064834 1,0288E-12 596,355539 8,809E-13 
 
 
 

Druh namáhání 

Teplotně 500 hodin (205˚C) 

t [s] reálný čas [s] i1 [A] reálný čas [s] i2 [A] reálný čas [s] i3 [A] 

4 3,659966 2,0742E-10 6,224193 1,74047E-10 5,140915 1,41141E-10 

15 15,76048 8,5403E-11 15,47844 9,9777E-11 14,439015 8,0393E-11 

16 15,67088 8,2703E-11 15,57344 9,8077E-11 15,641425 7,2174E-11 

60 60,088328 3,971E-11 60,377644 4,516E-11 60,141057 3,5518E-11 

600 598,304643 1,01723E-11 596,957131 1,21628E-11 596,143783 9,4196E-12 
 
 
 
 

Druh namáhání 

Teplotně 1000 hodin (195˚C) 

t [s] reálný čas [s] i1 [A] reálný čas [s] i2 [A] reálný čas [s] i3 [A] 

4 3,640933 8,0618E-11 3,57904 8,2909E-11 3,630055 8,2476E-11 

15 15,583195 1,6623E-11 14,45636 1,79635E-11 14,41191 1,9199E-11 

16 15,583195 1,6623E-11 15,633622 1,65107E-11 15,623729 1,77369E-11 

60 60,549815 5,3314E-12 60,03572 5,0558E-12 60,066395 5,6255E-12 

600 596,475149 1,1351E-12 596,295491 1,0512E-12 596,041279 1,0918E-12 
 
 
 

Druh namáhání 

Teplotně 1000 hodin (205˚C) 

t [s] reálný čas [s] i1 [A] reálný čas [s] i2 [A] reálný čas [s] i3 [A] 

4 3,573499 6,6482E-11 3,643571 5,9736E-11 4,157281 4,7322E-11 

15 14,445359 1,56669E-11 14,464147 1,34912E-11 15,961747 9,0627E-12 

16 15,663254 1,45019E-11 15,714019 1,24127E-11 15,961747 9,0627E-12 

60 60,380909 4,7051E-12 60,180218 4,4216E-12 60,50566 2,1625E-12 

600 596,558335 1,0861E-12 596,09299 1,06E-12 599,15038 6,015E-13 
 


