
  



  



 

Abstrakt 

V práci je popsán výrobní proces statoru, zejména se zaměřením na vinutí, izolaci a měděný 

drát. Je pojednáno o možnostech poškození izolace během výrobního procesu. Následuje 

statistika ohledně poruch statorů odhalených v průběhu výrobního procesu a zákaznických 

reklamací. Je vypracován přehled měřicích metod dostupných na trhu, ze kterých je vybraná 

metoda měření částečných výbojů, detailně popsána a aplikována při měření na funkčním statoru 

a záměrně zničeném statoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

In this paper stator manufacturing process of stator is described. Mainly description is aimed 

on winding, insulation and copper wire. Discussion about origin of insulation damage 

possibilities during manufacturing is included. Statistics survey about failure causes of stator 

revealed during manufacturing process and warranty claims is presented. One test method from 

list of market available winding tests is chosen - partial discharge; described in detail and applied 

on the correct stator and the damaged stator. Results are interpreted. 
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ÚVOD 
Točivé elektrické stroje jsou zařízení, která mají schopnost přeměňovat elektrickou energii 

na mechanickou (motory) a mechanickou energii na elektrickou (generátory). Podle druhu 

použitého proudu je rozdělujeme na stroje střídavé a stroje stejnosměrné. Každý elektrický stroj 

má dvě části: stator a rotor. Stator je část nehybná (statická), rotor je část točivá (rotující). 

Střídavé stroje dále rozdělujeme podle vztahu mezi otáčkami rotoru a otáčkami magnetického 

pole statoru na stroje synchronní a asynchronní [1]. 

Asynchronní stroje jsou v průmyslu nejpoužívanější. Většina strojů se vyrábí jako třífázové. 

Jejich největší výhodou je dostupnost napájení distribuční sítě a možnost použití frekvenčního 

měniče pro regulaci. Ve výkonovém rozsahu se asynchronní motory vyrábí od zlomku wattů do 

řádu několika megawattů. Strůjcem prvního asynchronního motoru byl světoznámý vizionář a 

vynálezce Nikola Tesla [35]. 

Základním principem fungování asynchronního stroje je vytvoření točivého magnetického 

pole v cívkách statoru za pomoci střídavého třífázového proudu. Díky elektromagnetické indukci 

se přes vzduchovou mezeru v rotorových vodičích indukuje napětí. Rotorová klec je zkratovaná a 

protéká jí proud, který tvoří kolem vodiče rotoru magnetické pole. Výsledným působením 

magnetických polí statoru a rotoru vznikne na hřídeli točivý moment. Vzhledem k výše 

popsanému principu fungování se kromě názvu asynchronní stoje používá i označení indukční 

stroje. Indukční motor s kotvou na krátko je nejpoužívanější. Má oproti ostatním točivým strojům 

několik výhod. Konstrukční jednoduchost a absence komutátoru snižují výrobní náklady. Pokud 

je stroj jednoduchý, dá se očekávat vysoká spolehlivost, odolnost a malé požadavky na údržbu. 

Další výhodou ve velká přetížitelnost stroje. 

I přes vysokou spolehlivost těchto strojů vznikají během provozu různé poruchy, které 

mohou ve výsledku vést k úplnému zničení stroje. Poruchám je nutné předcházet a odhalit závadu 

již při výrobním procesu. V průběhu výrobního procesu je možnost opravy odhalených chyb 

nebo vyřazení vadného kusu. Při správném diagnostikování poruch se zvýší jakost a spolehlivost 

strojů dodávaných na trh. 

V první kapitole je popsán výrobní proces statoru. V každé továrně vyrábějící elektromotory 

se proces bude nepatrně lišit v závislosti na použitých technologiích, dodavateli výrobních strojů 

a množství produkovaných elektromotorů. Výstupem z výroby je funkční stator bez ohledu na 

detaily výrobního procesu. V závěru kapitoly je diskutována možnost poškození izolace vodiče 

během výrobního procesu.  

Druhá kapitola zkoumá vznik poruch, jejich rozdělení, místa vzniku poruch a částečně se 

zaměřuje také na příčiny včetně popisu variant průrazu izolace. Dále se kapitola zabývá popisem 

průmyslově dostupných elektrických zkoušek, kterými lze určité poruchy odhalit. 

Dle zadání je vybrané metodě (Měření částečných výbojů) věnována celá třetí kapitola. 

Principy a měření jsou známé a používají se například u hydroalternátorů již mnoho let [2][7]. 

Metoda dokáže spolehlivě předpovědět poškození izolace vinutí. Její užití v průmyslové výrobě 

„malých“ motorů však zaznamenává růst až v posledním desetiletí. Podrobný průzkum 

problematiky a měření za pomoci této metody je popsané ve třetí kapitole.  
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1 VÝROBNÍ PROCES STATORU 
Každý motor pracuje na stejném principu a obecně již ve výrobních postupech od 60. let [2] 

nedochází k žádným razantním změnám, ale spíše k vyladění jednotlivých detailů při výrobním 

procesu. Popis výroby je zobecněný a doplněný pasážemi ze starší literatury z doby největšího 

rozvoje výrobních technologií v tomto oboru. Cílem kapitoly je získání obecného přehledu o 

procesu výroby a jeho jednotlivých krocích. Nejdůležitější úkony a postupy při výrobě statoru 

jsou zakresleny na Obrázek 1. 1. 

 

Obrázek 1. 1 Flowchart výrobního procesu statoru 

1.1 Materiály pro výrobu 

Vstupními materiály jsou polotovary, které se nakupují na trhu. Jedná se například o 

statorové plechy, měděné dráty a lité díly. Jejich výroba ve vlastní firmě by vyžadovala značné 

investice, prostory a technologické znalosti. Vyplatí se tedy nákup od specializovaného výrobce, 

který pracuje v daném oboru a splní požadavky na kvalitu a množství. 

1.1.1 Měděný drát 

Měděný drát je nejdůležitější součástí statoru, jsou z něj navinuty cívky, které vedou 

elektrický proud a vytváří magnetický tok statoru. Průtokem elektrického proudu dochází ke 

vzniku Jouleova tepla, proto jsou kladeny požadavky na nízkou rezistivitu drátu a vysokou 

teplotní odolnost primární lakové izolace. 

Vzhledem k práci s drátem při výrobě musí být zaručena také mechanická odolnost laku. 

Izolace si musí zachovat své vlastnosti při ohýbání drátu, jeho tvarování a zejména musí být 

odolná vůči poškrábání. 

Měděný drát je vyroben z elektrovodné mědi, její vlastnosti formuluje norma ČSN 42 3001. 

Při výrobě se na povrch drátu nanáší laková izolace, která je tvořena roztokem polymerů. Tyto 

polymery jsou rozpuštěny ve směsi methylfenolových rozpouštědel. Po nanesení se lak vypaluje 

při teplotě 300 až 600 °C. Polymery se vypálením zesíťují a vytvoří nepropustný film.[36] 
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1.1.2 Drážková izolace 

Drážková izolace se vkládá mezi vinutí a statorové plechy. Jejím účelem je zamezení vzniku 

zkratu mezi vinutím a kostrou statoru. Z mechanického hlediska také drážková izolace chrání při 

výrobním procesu lak měděného drátu před náhodným poškozením o kostru statoru. 

Izolační materiál je za provozu stroje vystaven účinkům tepla vznikajícího Jouleovými 

ztrátami ve vodičích a vířivými ztrátami v železe magnetického obvodu. S oteplením izolace se 

mění její vlastnosti, jako elektrická permitivita, činitel ztrát a izolační odpor. Při rostoucí teplotě 

se zvyšuje riziko elektrického průrazu a zhoršují se mechanické vlastnosti [2]. Vyšší provozní 

teplota zkracuje dobu života izolace. 

1.1.2.1 Třídy teplotní odolnosti 

Třídy teplotní odolnosti stanovují pro skupiny elektroizolačních materiálů a elektroizolačních 

systémů maximální dovolenou provozní teplotu. V české republice se třídy teplotní odolnosti řídí 

aktuálně normou ČSN EN 60085. 

Dříve byly třídy teplotní odolnosti izolace označovány pouze písmenem a přiřazenou 

teplotou, jak je možno nalézt v literatuře [2]. Řada končila písmenem C označujícím veškeré 

izolace vyhovující teplotě vyšší než 180 °C. Dnes jsou vyšší třídy izolace, než H označovány 

číslem mezní teploty. 

Tabulka 1 Třídy teplotní odolnosti izolace 

Třída Mezní teplota [°C] 

Y 90 

A 105 

E 120 

B 130 

F 155 

H 180 

200 200 

220 220 

250 250 

 

Izolace třídy Y, A se dnes již nepoužívají. Ve většině elektrických strojů najdeme použitou 

izolaci třídy F. Vyšší třídy izolace H a číselné izolace jsou výrazně dražší a jejich použití je méně 

časté [1]. 

1.1.2.2 Používané materiály 

Pro splnění požadavků normy na jednotlivé třídy teplotní odolnosti je důležité použít kvalitní 

materiály. Pro teplotní třídu A se používala elektrotechnická lepenka. Kombinací vrstev EPE - 

elektrotechnické lepenky a polyethylentereftalátu získáme odolnější izolaci třídy E [1]. 

Kombinace více materiálů se používá také u vyšších tříd. 
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V teplotní třídě F se používají dvě varianty složení izolace. První typ DMD je složený ze 

dvou druhů polyethylentereftalátu (PET). Jedná se o dvě vrstvy PET-fleece oddělené vrstvou 

PET folie. Literatura [1] doporučuje v teplotní třídě F použití izolace NPN. Jedná se o kombinaci 

materiálu Nomex
®

 a PET fólie. Pro teplotní třídu H se používá kombinace NKN materiálů 

Nomex
® 

a Kapton
® 

nebo pouze izolace z materiálu Kapton
®
. Oba speciální materiály vyvinula 

chemická společnost DuPont
® 

[37]. 

1.1.3 Statorové plechy 

Statorové plechy, někdy také nazývané dynamoplechy, tvoří magnetický obvod. Běžně 

používaný tvar statorového plechu je zobrazen na Obrázek 1. 2. Materiál statorových plechů se 

volí podle procházejícího magnetického toku. Ve statoru asynchronního stroje teče magnetický 

tok střídavě. Používají se vzájemně izolované plechy s co nejlepší magnetickou vodivostí [24]. 

Statorové plechy se vyrábí válcováním za tepla i za studena z křemíkové oceli s obsahem 

křemíku do 4,5 %. Z plechu se na střihacích rychlolisech vystřihuje samotný statorový plech. 

Povrch plechu se izoluje z obou stran lakem nebo vodním sklem. 

 

Obrázek 1. 2 Statorový plech[24] 

Trend zvyšování účinnosti elektrických strojů přinesl objevy nových slitin s lepší 

magnetickou vodivostí. U některých statorových plechů se dnes používají slitiny s příměsí 

kobaltu nebo niklu, například slitiny AFK
®
502R nebo Supra 50. 

1.2 Kostra statoru 

Proces výroby kostry statoru je strojařská práce, bude tedy popsán velice stručně. Statorové 

plechy se musí vyrovnat na speciální trn do požadované výšky. Pro eliminaci klínového efektu 

(rozdíl výšek statorového pechu na protější straně) je každý druhý plech otočen o 180°. Následuje 

slisování pechů a jejich pevné spojení. Spojení se dříve provádělo nýtováním, v dnešní době 

převažuje svařování plechů v ochranné atmosféře. Spojeným plechům statoru se říká paket. 

Lité díly statoru se musí z části obrobit na CNC strojích. U menších motorů je paket vkládán 

do kostry statoru. U větších strojů tvoří statorový paket vlastní kostru motoru a přidávají se pouze 

krycí čela stoje. Výroba statoru je detailněji popsána v [24] a [28]. 

1.3 Vinutí 

Střídavá vinutí se vyrábí jako jednovrstvá nebo dvouvrstvá. U jednovrstvého vinutí je v jedné 

drážce uložena jedna cívková strana. Počet drážek mezi cívkovými stranami udává cívkový krok. 
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Cívka znázorněná na Obrázek 1. 3 má cívkový krok 4. Musíme od drážky č. 1 vykonat právě 4 

kroky, abychom se dostali ke druhé cívkové straně. 

Části spojující cívkové strany se nazývají čela cívky. Počet cívek jednovrstvého vinutí je 

roven polovině počtu drážek statoru. Drážek statoru musí být tedy u jednovrstvého vinutí sudý 

počet [1]. 

 

Obrázek 1. 3 Schématické znázornění uložení jednovrstvé cívky[1] 

Dvouvrstvé vinutí má v jedné drážce uložené dvě cívkové strany. Každá cívka má jednu 

cívkovou stranu uloženou v dolní části drážky a druhou cívkovou stranu v horní části jiné drážky. 

Počet cívek dvouvrstvého vinutí je roven počtu drážek. Počet drážek může tedy být sudý i lichý. 

U dvouvrstvého vinutí lze prodlužovat a zkracovat cívkový krok. Cívkový krok tedy nemusí být 

roven celému číslu, čehož se využívá k potlačení vyšších harmonických ve vzduchové mezeře 

[3]. 

1.3.1 Navíjení cívek 

Cívky se navíjejí strojně na poměrně jednoduchém navíjecím stroji [2]. Po odklopení 

ochranného krytu se na hřídel navíjecího stroje dle velikosti cívky připevní kostra univerzální 

šablony. Podle počtu navíjených cívek vinutí se na kostru nasadí plastové formy pro dvojcívky, 

trojcívky nebo čtyřcívky. Následuje seřízení délky a rozpětí šablony pro konkrétní typ. Šablona 

musí přesně odpovídat rozměrům navíjených cívek. V navíjecím programu stroje se zadá typ 

počet cívek vinutí, počet závitů každé cívky a počet mezizávitů mezi jednotlivými cívkami. 

Používají se různé průměry drátu a u výkonnějších motorů se v některých případech 

kombinují dva různé průměry drátu v jedné cívce. Dráty se provlečou přes odvíjecí desku do 

jednoduchého zařízení kontrolujícího průchod drátu. Při vtažení konce drátu do navíjecího stroje 

zapadne vlivem gravitace kontrolní kolík, který okamžitě vypne navíjecí stroj. Nedokončená 

cívka je znehodnocená a tudíž na vyhození. 

Svazek určeného počtu drátů se ručně zafixuje na okraji první šablony, zavře se ochranný 

kryt navíjecího stroje a spustí se navíjecí program. Při navíjení program umožňuje řízení rychlosti 

otáček. Cívky s malým průměrem drátu je možné navíjet rychleji, dráty větších cívkek se při 
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vyšší rychlosti prověšují na šabloně. Dle [4], je toto prověšení způsobené malým předpětím drátu. 

Po proběhnutí navíjecího cyklu se odstřihne přívodní drát a navinuté cívky se obvážou. Malé 

cívky se obvazují tenkým měděným drátem, u středních a velkých průměrů se používají pro 

obvázání plastové spony. Navinuté a svázané cívky jsou odneseny na věšák, odkud si je dále 

berou vsypávači. 

1.3.2 Ruční vsypávání 

Samotnému procesu vsypávání předchází vizuální kontrola statorových plechů a kostry 

motoru. Následně se vloží drážková izolace. 

„…vsypávání do drážek je práce poměrně snadná, a proto ji vykonávají levné ženské síly.“ 

([5], s. 126) 

Uvedené tvrzení platí pro malé typy statorů. U velkých statorů je ruční vsypávání fyzicky 

náročná práce vyžadující zručnost, preciznost a značnou dávku zkušeností. 

Cívka se nejprve vloží do dutiny statoru a otočí se dle schématu zapojení - vývody na 

správnou stranu. Následuje vsypávání cívky polouzavřenou štěrbinou po jednotlivých drátech. 

Pokud se cívka zamotá, zabírá více místa v drážce a vsypávání je obtížnější. Špásovátko je 

zploštělý kovový nástroj, který v takovýchto případech ulehčuje vsypávání. Nejčastěji se používá 

při vkládání posledních drátů cívky do drážky. V literatuře [6], je uvedeno, že čím menší je 

činitel plnění drážky, tím rychlejší je vsypávání, ale vinutí je po impregnaci méně pevné. Po 

vsypání cívky se v případě jednovrstvého vinutí drážka uzavře krycí izolací. Mezi drážkovou 

izolací a krycí izolací nesmí zůstat žádný drát cívky, všechny vodiče musí být uvnitř izolace. 

U dvouvrstvého vsypávaného vinutí se vkládá mezifázová izolace. Mezifázová izolace je 

delší než drážková izolace a izoluje mezi sebou cívky i v čele vinutí. Pomocí dřevěného kolíku se 

stlačí první cívka a vsype se druhá cívka. Drážka se uzavře krycí izolací. 

Následuje tvarování cívky v čele vinutí pomocí dřevěné nebo plastové tyče a pryžové 

paličky. Tvarováním se uvolňuje místo pro následující vsypávanou cívku. Celý proces se opakuje 

až do zaplnění všech statorových drážek cívkami. Na všechny vývody cívek se nasadí izolační 

bužírky v požadované izolační třídě. Stator je dále odeslán na zapojení cívek. 

1.3.3 Zapojování a obšívání čel vinutí 

Zapojovač musí nejprve rozplést a srovnat vývody cívek zapojované strany statoru. 

Následuje vizuální kontrola, jestli není drážková izolace u posledního statorového plechu 

roztržená nebo jinak poškozená. Dále se postupuje dle schématu zapojení. Vývody všech cívek 

stejné fáze (např. U) se musí svést do jednoho místa. Následuje zkrácení drátů a odstranění 

posledních 3–5 cm izolační bužírky. Stejný proces je proveden pro ostatní fáze (V, W). 

Za pomoci plynového hořáku je z konců drátů opálen izolační lak. Dráty jsou očištěny od 

zbytků ohořelé izolace a stočeny. Pájkou s příměsí stříbra jsou vývody fáze spájeny. Pro zapojení 

vinutí do hvězdy se ještě spájí také středový uzel vinutí. Na vychladnuté spoje se nasadí izolační 

bužírka v požadované třídě teplotní odolnosti. Vinutí se urovná a 2x obšije po celém obvodu. 

Obšitá čela vinutí se za pomoci dřevěného špuntu, pryžové paličky a dřevěného hranolu 

ohýbají a tvarují, aby splňovala požadavky na rozměry čela vinutí. Zejména musí mít vinutí 

dostatečnou vzdálenost od rotoru. Výstupem z pracoviště je stator vyfocený na Obrázek 1. 4. 
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Obrázek 1. 4 Obšitá čela vinutí[24] 

1.4 Mezioperační kontrola 

Mezioperační kontrola se provádí před impregnací statorů. Jedná se o nejdůležitější úkon při 

výrobě. Mezioperační kontrola by měla odhalit všechny chyby a poškození na statoru vzniklé ve 

výrobním procesu. Následuje totiž impregnace vinutí. Po impregnaci je vinutí zalakované a 

jakákoliv oprava zalakovaného vinutí je časově náročná a může vést k poškození statorových 

plechů. Z hlediska nákladů na opravu a výrobních nákladů je důležité odhalit vadný stator před 

impregnací a vyřadit jej z výrobního procesu. Kontrola se skládá ze dvou částí. 

1.4.1 Vizuální kontrola 

Vizuální kontrola patří k nejjednodušším a nejdůležitějším prostředkům při sledování stavu 

statorového vinutí [7]. Vizuální kontrolu provádí každý pracovník při výrobním procesu. Jedním 

z cílů je odhalení metalurgických závad na odlitcích. Zkoumá se kvalita obrobených částí statoru 

a možné ohnutí statorových plechů. Nejdůležitější je kontrola jednotlivých drátů cívek, všechny 

dráty musí být úhledně srovnané. Na Obrázek 1. 5 a) je vidět špatně natvarovaný měděný drát, 

který by mohl způsobit zemní zkrat na kostru statoru. V čele statoru se kontroluje maximální 

dovolená výška vinutí a pomyslná vzdálenost cívek v čele vinutí od rotoru. 

Dle [1] musí drážková izolace přesahovat svazek statorových plechů o 5 – 15 mm podle 

velikosti stroje. Správný přesah drážkové izolace je vidět na všech obrázcích. Na Obrázek 1. 5 b) 

je vidět posunutá krycí izolace. Tato závada bývá způsobena vibracemi při přepravě po výrobní 

hale nebo dochází k posunutí izolace špuntem používaným pro tvarování vinutí. Obrázek 1. 5 c) 

zobrazuje chybějící drážkovou izolaci. Tato závada je však málo pravděpodobná. Vizuální 

kontrola se provádí před elektrickými zkouškami při mezioperační kontrole. Elektrická zkušební 

metoda [39] je dle výrobce schopna tyto závady odhalit také. 

a) 
b) 

c) 

Obrázek 1. 5 Vady odhalené vizuální kontrolou[39] 
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1.4.2 Elektrické zkoušky 

Druhou částí mezioperační kontroly jsou elektrické zkoušky vinutí. Elektrické zkoušky mají 

za úkol odhalit oslabená místa izolace. Je možné provádět zkoušky manuálně na jednotlivých 

měřících přístrojích, nebo použít automatickou měřící centrálu, která provede soubor zvolených 

měřících metod a vytiskne protokol o měření. Elektrickými zkouškami se podrobně zabývá 

kapitola 2.3, začínající na straně 25. 

1.5 Impregnace 

Impregnace statoru se provádí za účelem zlepšení elektroizolačních, tepelných a 

mechanických vlastností. Vinutí je po impregnaci odolnější proti mechanickým provozním 

účinkům a klimatickým podmínkám. Impregnace také zlepšuje vedení tepla. 

Proces je realizován obecně třemi operacemi. Jsou však přizpůsobeny technologickým 

požadavkům použitého impregnantu. Nejprve je třeba stator předehřát a vysušit vlhkost z izolace, 

která výrazně zhoršuje izolační vlastnosti. Následuje ponoření do lázně impregnantu viz Obrázek 

1. 6. V lázni může být statorové vinutí napojeno na elektrický proud, aby došlo k zahřátí vinutí 

a urychlení polymerace vlivem vyšší teploty. Následuje vysušení rozpouštědel, při kterém dojde 

k vytvrzení impregnantu [38]. 

 

Obrázek 1. 6 Statorové pakety v impregnantu[24] 

V literatuře [6] je uvedeno, že uvnitř drážek nelze při vsypávaném vinutí dosáhnout dokonalé 

impregnace. Technologický pokrok vznik bublinek po odpaření rozpouštědla z impregnace 

částečně eliminuje. Zejména při použití technologií vakuového sušení a vakuové impregnace, se 

dosahuje vyšší kvality. Nevýhodou jsou však vysoké pořizovací náklady této technologie [38]. 

Jako impregnant se v současnosti používá směs různých pryskyřic, laků a smaltů, například směs 

Voltarex
®
. 

Po impregnaci následuje výstupní kontrola. Jejím hlavním úkolem je odhalit veškeré závady, 

včetně chybné impregnace statoru. Jedná se o kontrolu většího rozsahu, než je kontrola 

mezioperační. Odhalené poruchy se ale složitě po impregnaci opravují, pokud je vůbec možná 

jejich oprava. Je tedy lepší odhalit všechny závady již při mezioperační kontrole. Pokud stator 

projde výstupní kontrolou, je vytisknut protokol o měření. 
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1.6 Vznik poruch při výrobě 

Nejzávažnějšími poruchami, které mohou na statoru vzniknout, jsou závady na izolaci. 

Drobné poškození izolace nelze odhalit vizuální kontrolou. V některých částech výrobního 

procesu je šance na poškození izolace vysoká, jinde téměř žádná. 

Elektrickými zkouškami se snažíme závady na izolaci během procesu výroby odhalit. Pokud 

stator projde mezioperační kontrolou, může se při impregnaci nezjištěné poškození izolace 

zalakovat a izolace bude plnit svoji funkci po celou dobu života.  

Při impregnaci však mohou vzniknout v laku vzduchové bublinky. Pokud se bublinka 

nachází v okolí poškrábané izolace drátu, může mít místo mezi dvěma závity snížený izolační 

odpor. 

1.6.1 Vliv lidského faktoru na vznik poruchy 

Při výrobě stator projde mnoho pracovišť. Většinou se jedná o práci s měděným drátem. 

Minimální výrobcem deklarovaná odolnost na otěr drátu je 5 N dle normy EN-PN 60851-3.6. Při 

vyšší síle může snadno dojít k poškrábání laku izolace. 

Je důležité, aby si toto riziko každý člověk uvědomoval a jednal šetrně při manipulaci s 

drátem. Na druhé straně je každá práce normovaná. Pokud si chce zaměstnanec vydělat rozumné 

peníze, musí plnit normové požadavky stanovené vedením pro daný typ statoru. U některých 

statorů může být norma nastavená přísně a výsledkem bude ve spěchu provedená práce, na úkor 

kvality. Je tedy důležité ze strany vedení optimálně nastavit normy. 

Zaměstnanec pravděpodobně při vyšším pracovním tempu nebude brát ohled na lak drátu. 

S myšlenkou, že impregnací se náhodné poškrábání zalakuje, bude plnit normy. Vedení je 

v tomto případě spokojené, protože pracovníci odvedou za směnu více práce. Na zaměstnancích, 

kteří nebudou schopni normy plnit, ušetří firma na výplatách. Problém nastane v okamžiku, kdy 

bude firma produkovat statory s poškozenou izolací. Oslabená izolace projde zkouškami a vada 

se objeví v lepším případě při smontování elektromotoru a následném zatížení, v horším případě 

až po instalaci a uvedení do provozu. 

1.6.1.1 Navíjení cívek 

V průběhu navíjení cívek je šance na poškození laku téměř nulová. Navíjecí stroj 

automaticky cívku navine. Při sejmutí cívek z navíjecího stroje je třeba opatrnosti. U navíjení je 

velice důležité navinout správný počet vodičů. Zejména u vyššího lichého počtu drátů v cívce je 

důležité kontrolní přepočítání. V důsledku pracovního postupu používaného ve firmě by zde 

mohla vzniknout chyba. Navinutí jiného počtu drátů by mělo vliv na symetrii odporu 

jednotlivých fází vinutí. 

1.6.1.2 Ruční vsypávání 

Před vložením drážkové izolace je nutná kontrola drážky statoru. Jakékoli výstupky a kovové 

nečistoty by mohly roztrhnout, nebo poškodit drážkovou izolaci a zhoršit její izolační vlastnosti. 

Samotná izolace po vložení částečně zabraňuje dotyku vsypaných drátů se statorovými plechy. 

Při vsypávání je třeba opatrnosti. Snadno může dojít k poškození lakované izolace drátu. 

Možným způsobem poškození izolace je natlačení drátu špásovátkem na hranu štěrbiny. Při 

vyšším činiteli plnění drážky se zvyšuje šance na poškození izolace o statorový zub. Popsaný 

postup je nejpravděpodobnějším způsobem poškození izolace. 
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Dalším místem, kde může dojít k poškrábání laku, jsou první a poslední statorový plech. 

Ostrá hrana plechu může lehce proříznout ochranný lak drátů. Vsypáváním více drátů najednou a 

jejich pokroucením se zvyšuje pravděpodobnost, že se izolační lak poškrábe. 

Ve starší literatuře [6] je popsáno používání příložky při vsypávání. Použití příložky je 

načrtnuto na Obrázek 1. 7. Příložka by eliminovala kontakt měděného drátu se statorovými 

plechy a šanci na poškození lakové izolace při vsypávání by výrazně snížila. Na druhé straně 

tento způsob vsypávání bude časově náročnější. Metoda se stále v některých závodech používá, 

jak je možné vidět na videu [40]. Vzhledem k malé šířce otevření statorové drážky je však 

metoda nevhodná pro malé statory. 

 

Obrázek 1. 7 Použití příložky při vsypávání[6] 

1.6.1.3 Zapojování 

Při zapojování nehrozí přímo poškrábání drátu, ale izolace je namáhána při tvarování vinutí, 

které je součástí zapojování. Pro tvarování se používá dřevěný špunt, gumová palička a dřevěný 

hranol. Údery do cívek dochází k ohýbání drátů a jejich přitlačení k dřevěnému špuntu. Tření 

mezi dráty a jejich ohyb by mohl vyvolat určité poškození laku. Vytvarovat vinutí je ale nutné. 

Možné poškození závisí na velikosti síly, kterou zapojovač použije při tvarování vinutí. 

1.6.1.4 Doprava 

Přepravu materiálu a statorů mezi skladem a výrobní halou zajišťují elektrické zdvižné 

vozíky. Všechen materiál je přepravován na paletách. Po výrobní hale se pro přepravu používají 

jednonosníkové mostové jeřáby a vozíky na kolečkách, případně ruční paletové vozíky. 

Při přepravě mezi skladem a výrobní halou může dojít k poškození statoru. V důsledku 

špatného uložení na paletě je šance, že se stator při prudké změně pohybu posune. Zejména 

elektrické zdvižné vozíky jsou schopné rychlých změn ve směru jízdy. Pokud je na paletě 

uloženo více kusů statorů, může při kontaktu mezi statory dojít k poškození cívek v čele vinutí. 

Nejhorší možnou variantou by byl pád statoru z palety. 
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2 LITERÁRNÍ PRŮZKUM 

2.1 Poruchy statorů 

Pokud se budeme zajímat o poruchy statorů, je vhodné vyjít z celkové poruchovosti motorů, 

abychom věděli, jak velkou část celkové poruchovosti tvoří právě statory. Přístup k informacím o 

poruchovosti je značně omezený, vzhledem k tomu, že se jedná o interní informace výrobců, 

které nejsou nikde zveřejňovány. Většina současných prací (například [32]) vychází z poměrně 

staré statistiky [21], zobrazené na Obrázek 2. 1. Tato statistika zkoumá příčinu poruch motorů 

větších než 150 kW, starých maximálně 15 let. 

 

Obrázek 2. 1 Rozdělení závad dle místa vzniku v motoru[21] 

Ve statistice [21] jsou podrobněji rozděleny poruchy statoru na: 

 zemní zkrat (60%) 

 mezizávitový zkrat (11%) 

 ostatní neelektrické vady (29%) 

Z provozního hlediska motoru je důležité si uvědomit, že statistika poukazuje přímo na 

místo, na kterém byla chyba objevena, nikoliv na samotnou příčinu poruchy. Nepříznivé 

podmínky při provozu motoru mohou dramaticky snížit životnost statorového vinutí. Za 

nepříznivé podmínky můžeme považovat jakékoliv nežádoucí jevy ve stroji, které mohou 

způsobit zrychlené stárnutí izolace. Může se jednat o namáhání elektrické, tepelné, mechanické a 

další vlivy okolí [20]. 

2.1.1 Zkrat 

Nejzávažnějšími poruchami na statoru jsou závady na izolaci, které vedou ke vzniku zkratu. 

Vlivem provozních faktorů (vibrace, přetěžování, stárnutí izolace, lokální zvýšená teplota, start-

stop cyklus, vlhkost, atd.), dochází ke snižování životnosti izolace. Dle [20] se při zvýšení 

provozní teploty o 10°C sníží doba životnosti izolace o 50%.  

Pokud například dojde k poškození izolace během výrobního procesu (viz kapitola 1.6), 

může při provozu dojít k urychlení stárnutí izolace a následné poruše. Dle [12] u motorů 

napájených frekvenčním měničem většinou dochází k mezizávitové poruše na první cívce za 
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napájecím kabelem fáze. Běžně užívané zkušební postupy ale nejsou schopné odhalit poruchu 

izolace před vznikem mezizávitového zkratu. 

Mezizávitový zkrat je zkrat mezi závity jedné cívky ve statoru. V místě mezizávitového 

zkratu dochází k jiskření a zvýšenému oteplování, které vede k poškození okolní izolace a 

rozšiřování zkratu mezi další dráty cívky. Mezizávitový zkrat je ve většině případů počátkem 

vzniku ostatních druhů zkratů. V počáteční fázi mezizávitový zkrat neovlivní provoz motoru, 

protože napětí mezi sousedními závity cívky je malé [32]. 

Při dalším provozování motoru s mezizávitovým zkratem dochází k namáhání drážkové a 

mezifázové izolace. Nejvíce namáhaná je izolace vinutí při spouštění motoru a při dlouhodobém 

provozu na jmenovitý výkon a následném přetížení. V důsledku může dojít k několika druhům 

dalších zkratů: 

 Zkrat mezi cívkami stejné fáze 

 Zkrat mezi cívkami různých fází 

 Zemní zkrat na kostru statoru 

Podrobnějším dělením zkratů a poruch ve vinutí statoru včetně fotografií se zabývá [46]. 

2.1.2 Výrobce statorů 

Jednou z důležitých otázek výrobců a kupujících je šance na vznik poruchy (v záruční době) 

a očekávaná doba života motoru. Tyto dvě otázky jsou velice úzce spojeny s kvalitou izolace 

statoru a nelze na ně jednoznačně odpovědět. Důvodem je mnoho parametrů ovlivňujících dobu 

života izolace. Brzká porucha statoru však bývá často způsobena chybou při výrobě. 

 

Obrázek 2. 2 Rozdělení chyb identifikovaných při výrobním procesu 

Ze zpracovaných informací získaných v průmyslu uvedených na Obrázek 2. 2 je patrné, že 

při současně používaných elektrických zkouškách na statoru je nejčastěji objeven mezizávitový 

zkrat. 
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Obrázek 2. 3 Rozdělení chyb zákaznických reklamací 

Pokud se podíváme na reklamace od zákazníků na Obrázek 2. 3, je patrné, že odhalení vady 

statoru je obtížná záležitost. Zejména je důležité uvést, že již při současném stavu zákaznické 

reklamace statorů tvoří pouze 0,06% z vyrobených kusů. Jak již bylo zmíněno výše, zákaznické 

reklamace jsou velice úzce spojeny s provozními podmínkami v místě instalace daného kusu 

motoru a dále s místem vady na izolaci statoru. Za určitých provozních podmínek může stator 

s poškozenou izolací ve „vhodném místě“ fungovat stejně spolehlivě jako bezvadně vyrobený 

kus. 

Možnosti ve zlepšení identifikace poruch jsou možné zejména v odhalení drátu cívky mimo 

drážkovou izolaci a poškození drážkové izolace. Tyto závady by mělo být možné odhalit za 

pomoci elektrických zkoušek a snížit o více než 1/3 zákaznické reklamace. Z dostupných údajů – 

počtu vadných statorů odhalených při výrobě a reklamovaných statorů lze vypočíst úspěšnost 

aplikovaných elektrických zkoušek, šance na odhalení poruchy je přibližně 75%. V této oblasti je 

tedy značný prostor ke zlepšení. 

2.2 Elektrická pevnost 

Průraz izolace ve statoru může nastat na základě působení několika různých činitelů. Jedná 

se o různé druhy fyzikálního namáhání a jejich kombinaci. Hlavním činitelem průrazu je 

elektrické napětí, zejména jeho velikost a strmost nástupné hrany. 

Dojde-li k překročení určité velikosti elektrického napětí mezi elektrodami v nevodivém 

prostředí, vznikají elektrické jevy, které mohou ve výsledku způsobit průraz nebo přeskok. Průraz 

je úplný výboj, který vzniká v pevném izolantu. Přeskok je úplný výboj v plynném nebo 

kapalném izolantu.[8] 

Charakteristickými znaky průrazu izolace je jasně svítící oblouk mezi elektrodami 

doprovázený okamžitým vzrůstem proudu, vysoká teplota a tavící nebo odpařující se pevný 

izolant. Po průrazu pevný izolant ztrácí trvale svou izolační schopnost. Průraz je na izolantu 

možné vidět pouhým okem jako vypálený otvor se zuhelnatělými okraji viz Obrázek 2. 4. 
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Obrázek 2. 4 Průraz v drážkové izolaci 

Elektrická pevnost izolantu se posuzuje dle velikosti nejnižšího napětí, které způsobí průraz. 

Na velikost průrazného napětí mají vliv okolní podmínky, jako například teplota, tlak, vlhkost, 

mechanické namáhání izolace, nečistoty a tvar elektrického pole vytvořený elektrodami. 

Elektrická pevnost izolantu se obvykle udává v kilovoltech na milimetr tloušťky izolantu, kdy 

vyšší než uvedená hodnota napětí může způsobit průraz izolace. 

2.2.1 Elektrický průraz 

Čistě elektrický průraz vzniká okamžitě po přiložení napětí. Izolace má tedy teplotu okolí a 

nedochází k žádnému jejímu oteplení. Při zkoumání tohoto typu průrazu používáme impulzní 

napětí – rázovou vlnu. 

Předpokladem pro všechny teorie čistě elektrického průrazu je výskyt volných elektronů 

v izolaci. Při běžných teplotách vzdálených od absolutní nuly se v izolantu vyskytuje malé 

množství volných elektronů. Čistě elektrický průraz vzniká při interakci elektronů. Volné 

elektrony v průběhu pohybu mezi elektrodami získávají od elektrického pole energii. Při interakci 

s krystalovou mřížkou izolantu dojde k jejich zpomalení. Pokud má elektron dostatečnou energii 

na uvolnění dalšího elektronu, dojde k lavinovému efektu a v důsledku vznikne čistě elektrický 

průraz. Proud elektronů má za následek nevratné zničení izolace. Výsledkem průrazu je úzký 

průrazový kanál, který se nachází zejména v místech s předpokladem pro vznik největší 

nehomogenity elektrického pole – např. okraje elektrod [11]. 

2.2.2 Tepelný průraz 

Při tepelném průrazu je izolant oteplován Jouleovými ztrátami a dielektrickými ztrátami. 

Ohřívání materiálu je lokálního charakteru, vliv na místo ohřevu má vzdálenost elektrod a 

homogenita dielektrika. S rostoucí teplotou dochází u izolantu ke snižování izolačního odporu, 

v důsledku dojde ke zvýšení protékajícího proudu. To má za následek další ohřívání izolantu až 

do bodu ustanovení rovnováhy mezi množstvím vznikajícího tepla a tepla odváděného povrchem 

izolace do okolí. Překročí-li přiložené napětí mez tepelné stability, nestačí se teplo z povrchu 

izolantu odvést, teplota a dielektrické ztráty rostou, až dojde k porušení materiálu. 

Elektrická pevnost při tepelném průrazu je závislá na teplotě okolí a frekvenci přiloženého 

napětí. Porušení izolantu tepelným průrazem najdeme většinou na místech s nejhoršími 

podmínkami pro odvod vzniklého tepla, tedy ve statorové drážce. Poškození většinou bývá vidět 

na větší ploše izolantu v okolí místa průrazu [11]. 
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2.2.3 Elektro-chemický průraz 

Elektro-chemický průraz - průraz způsobený částečnými výboji v dutinách dielektrika. 

V dutinách dielektrika může působením velkého množství částečných výbojů dojít k poškození 

izolace a lokálnímu oteplení. V takto oslabeném místě izolace rychleji degraduje a po delší době 

může dojít k průrazu. Podrobněji se elektro-chemickým průrazem zabývá kapitola 3.2 na straně 

35. 

2.2.4 Vliv měničů frekvence na stárnutí izolace 

Vlivem použití frekvenčních měničů dochází k vyššímu namáhání izolace napěťovými 

pulzy. Problematikou se zabývá [25][30][31], ze které je čerpáno při vysvětlení hlavních principů 

a souvislostí. 

Většina dnes používaných izolací je navržena na provoz při síťové frekvenci (50 Hz). Pokud 

použijeme frekvenční měnič, stane se zdrojem vysokofrekvenčních pulzů, jak je možné vidět na 

Obrázek 2. 5. Vlivem kabelu (vedení s rozloženými parametry), který spojuje měnič s motorem, 

vznikne rozdíl mezi výstupem na měniči (A) a vstupem do motoru (B). Tvar přepěťových pulzů 

je závislý na délce přívodních kabelů [25]. 

 

Obrázek 2. 5 Příklad průběhu napětí na výstupu měniče (A) a vstupu do motoru (B)[30] 

Pulzy zvyšují dielektrické ztráty v izolaci, ve výsledku tedy stoupá teplota izolace. Dalším 

vlivem je zvýšený výskyt částečných výbojů v izolaci [31], který se zvyšuje s napájecí frekvencí 

a zvyšujícím se napětím (peak-to-peak). Je vhodné ještě jednou zopakovat tvrzení [12], že u 

motorů napájených frekvenčním měničem většinou dochází k mezizávitové poruše na první cívce 

za napájecím kabelem fáze. Tento problém je spojený s rozložením napětí rázové vlny na vinutí, 

více v kapitole 2.3.4. 

Výsledkem je tedy zrychlené stárnutí a předčasné selhání izolace. Důkazem mohou být 

například snímky z elektronového mikroskopu [31] na Obrázek 2. 6 zobrazující lakovaný povrch 

drátu po zrychleném testu stárnutí. 
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Obrázek 2. 6 Povrch izolace drátu před a po testu stárnutí izolace[31] 

Ze závěrů praktického měření na lakovaném drátu [19] jsou autoři schopni dle výskytu 

částečných výbojů předpovědět průraz izolace při dlouhodobých měřeních. Zejména tvrdí, že 

částečné výboje jsou důležitým indikátorem životnosti izolace drátu, který bude napájen 

frekvenčním měničem. Čím vyšší je počáteční napětí výskytu částečných výbojů, tím delší 

životnost vykazuje izolace. 

2.3 Zkoušky a kontrola vinutí 

Jakost elektrické izolace je testována rozsáhlými zkouškami. Účelem všech zkoušek izolace 

je zajistit co největší provozní jistotu elektrických strojů. Optimálně provedené zkoušky by 

neměly vést k poškození izolace nebo k urychlení stárnutí izolace. Proto tyto zkoušky nazýváme 

nedestrukčními. Bohužel jediným přesným způsobem určení elektrické pevnosti je provedení 

destrukční zkoušky, kdy dojde ke zničení izolace [2]. Kvalitu měřené izolace se snažíme posoudit 

podle změřených veličin nedestrukčních zkoušek.  

2.3.1 Izolační odpor 

Z konstantního zdroje stejnosměrného napětí napájíme obvod dle schématu zapojení - 

Obrázek 2. 7 a), a citlivým ampérmetrem měříme proud v obvodu. Z praxe si představme, že 

cívka vinutí a kostra statoru jsou dvě elektrody kondenzátoru a vrstvy izolace tvoří jeho 

dielektrikum. V části Obrázek 2. 7 b) je nakreslené zapojení pro vybíjení izolace. 

 

 

Obrázek 2. 7 Zapojení pro měření izolačního odporu; a) nabíjení, b)vybíjení[2] 
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Připojené napájecí napětí vytvoří elektrické pole, které způsobí vychýlení jader atomů. 

Vznikají tak v izolaci elektrické dipóly atomů a molekul. Při polarizaci dochází k uspořádání 

dipólů ve směru působení elektrického pole a tím k nabíjení izolace nabíjecím proudem ic - 

Obrázek 2. 8. Izolant se chová jako dielektrikum kondenzátoru a nabíjecí proud po přiložení 

napětí zdroje klesá dle rovnice (2.3–1), kde τ je časová konstanta vrstev izolace. Čím je přiložené 

napětí vyšší, tím je nabíjení izolace rychlejší. 

   
 

  
   

 
  (2.3–1) 

Izolací také protéká svodový proud ip, který je závislý na odporu dielektrika. Svodový proud 

protéká vodivými cestami v izolantu nebo obtéká po povrchu izolantu. Při přiložení napětí začne 

svodový proud růst a po odeznění přechodného děje se ustálí na konstantní velikosti.[7] Po nabití 

izolace nabíjecím proudem poteče obvodem pouze svodový proud, který snadno změříme 

ampérmetrem. Z přiloženého napětí a svodového proudu můžeme dle Ohmova zákona vypočítat 

izolační odpor Ri. 

 

Obrázek 2. 8 Proudy při nabíjení a vybíjení izolace[2] 

Na měření mají vliv podmínky okolí, zvláště vlhkost vzduchu a teplota. Proto se snažíme 

okolní podmínky udržet konstantní. V normě [22] je pro stroje se jmenovitým střídavým napětím 

do 1000 V doporučené stejnosměrné napětí používané pro měření izolačního odporu 500 V. 

V disertační práci [29] se autor podrobně věnuje měření izolačního odporu v závislostech na 

teplotě, vlhkosti a množství rozpouštědel v izolaci. Pozoruje stárnutí izolace a zkoumá vlivy 

elektromagnetického vlnění na průběh a vznik chyb měření. 

Nejzajímavější částí práce je měření potvrzující vliv teploty na velikost izolačního odporu. Z 

Obrázek 2. 9 vyplývá, že s rostoucí teplotou klesá izolační odpor vinutí. Měření bylo provedeno 

na synchronním hydrogenerátoru pracujícím na napětí 5kV, lze však předpokládat podobný 

průběh izolačního odporu obecně. 
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Obrázek 2. 9 Závislost izolačního odpor Ri na teplotě měřené izolace[29] 

V poslední kapitole autor kritizuje v současnosti nedostatečnou přesnost norem pro měření 

izolačního odporu, výpočtů polarizačního indexu a navrhuje vlastní metodiku měření a 

zpracování. 

2.3.2 Polarizační index 

Jinými slovy také činitel polarizace izolace. Využívá se principu měření izolačního odporu a 

zkoumá se schopnost izolace polarizovat v elektrickém poli. Polarizační index je poměr dvou 

stejnosměrných proudů protékajících izolací změřených v různém čase. Nejpoužívanější časy pro 

měření polarizačního indexu jsou 60 a 600 sekund [2][7][29], a zkrácené časy 30 a 60 sekund 

[41] nebo 15 a 60 sekund [29]. První naměřený proud je ovlivněn nabíjecím proudem ic a druhý 

proud po deseti minutách (600 sekund) by měl být čistě svodový. Vzorec (2.3–2) pro výpočet 

polarizačního indexu je velice jednoduchý. I60 je proud odečtený po první minutě a I600 je proud 

odečtený po deseti minutách měření. 

 
  

  
   

 
   

    
 (2.3–2) 

Polarizační index je teplotně závislá veličina, proto je nutné při 10 minutovém měření udržet 

konstantní teplotu. Doporučená hodnota pro měření polarizačního indexu je 20°C [41]. 

Výsledkem měření získáme číslo, které vypovídá o stavu izolace. Vysoký polarizační index značí 

dobrý stav izolace. Nízký polarizační index může signalizovat stáří izolace, její navlhnutí, nebo 

vysoký obsah rozpouštědel v izolaci při procesu výroby [29]. 

Tabulka 2 Polarizační indexy pro určení stavu izolace při teplotě 20°C[41] 

Stav izolace vinutí                    

Nebezpečný 0 – 1 0 – 1 

Slabý 1 – 1,3 1 – 2 

Dobrý 1,3 – 1,6 2 – 4 

Výborný 1,6 + 4 + 
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Experimentální měření [29], dle výsledků potvrzuje doporučení normy [22] používat pro 

měření izolačních odporů a polarizačních indexů napětí 500 V pro stroje pracující na nízké 

napětí. Dále z měření vyplývá, že polarizační index pi 60/600 je za všech zkoumaných napětí (50 – 

1000 V) téměř konstantní. Měření polarizačního indexu pi 30/60 je naopak napěťově závislé. 

2.3.3 Zkouška vysokým napětím 

Zkouškou vysokým napětím se zjišťuje, zda má izolace dostatečnou elektrickou pevnost. 

Během zkoušky je namáhána izolace mezi vinutím a kostrou statoru. Rozložení napětí na 

jednotlivé vrstvy dielektrika je dáno poměrem relativních permitivit jednotlivých materiálů. 

 

Obrázek 2. 10 Názorné zapojení při zkoušce vysokým napětím[43] 

Dříve panovaly obavy, že zkouška střídavým napětím může narušit strukturu izolace a 

způsobit její degradaci i v případech kdy nedojde k průrazu izolace [2][7]. Pokud je však izolace 

v dobrém stavu, je její průrazné napětí mnohem vyšší než přiložené napětí. Degradace způsobená 

střídavým napětím je při krátkém čase napěťové zkoušky minimální. 

Oscilace střídavého napětí na průraz nemá žádný vliv. Jak je možno vidět z měření [42], jsou 

časové průběhy napětí čistě elektrického průrazu stejnosměrným i střídavým napětím shodné. 

Z hlediska zničení izolace je tedy jedno, zda k průrazu dojde použitím stejnosměrného nebo 

střídavého napětí. 

Zkouška střídavým napětím 

Zkouška se provádí vysokým střídavým napětím síťové frekvence 50 Hz. Literatura [1][2][7] 

udává vzorec pro výpočet zkušebního napětí UZ. Vzorový výpočet zkušebního napětí pro stroj s 

napájecím napětím UN = 400 V je uveden ve vzorci (2.3–3). Zkušební napětí musí být přiloženo 

po dobu jedné minuty. 

                               (2.3–3) 

Dále se v normě pojednává o možnosti zkrácené zkoušky u hromadné výroby strojů do 5 kW 

výkonu. Zkrácená zkouška je provedena předepsaným zkušebním napětím po dobu 5s, nebo 

násobkem 1,2 UZ pouze po dobu 1s. 
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Hlavní výhodou zkoušky střídavým napětím je možnost měření vzniku částečných výbojů 

v izolaci mezi vinutím a statorem. Metodě měření částečných výbojů je věnována kapitola 0 

začínající na straně 32. 

Zkouška stejnosměrným napětím 

Základní princip měření stejnosměrným napětím je popsán v kapitole 2.3.1. Od počátků 

zkoušek elektrických strojů byla preferována zkouška stejnosměrným napětím. Oproti zkoušce 

střídavým napětím je u stejnosměrné zkoušky potřeba zdroj s řádově menším výkonem [7]. Dříve 

byly zkušební přístroje na stejnosměrné napětí rozměrově menší. V dnešní době přenosné 

zkušební přístroje i automatizované měřící stanice umožňují výběr zkoušky střídavým i 

stejnosměrným napětím. 

O hodnotě použitého stejnosměrného napětí můžeme najít různé názory.  V literatuře [2] se o 

hodnotě nedočteme. V [7] se uvádí vzorec pro výpočet hodnoty zkušebního stejnosměrného 

napětí jako 1,6*UAC. Zkušební manuál [41] doporučuje hodnotu stejnosměrného napětí jako 

        . 

Jako optimální se však jeví tvrzení článku [42], které se shoduje s obecně známým vzorcem 

(2.3–4), že velikost špičky střídavého napětí by měla být rovna přiloženému stejnosměrnému 

napětí. 

    √           (2.3–4) 

Měření stejnosměrným napětím je šetrnější k izolaci elektrického stroje, také nabízí možnost 

měření izolačního odporu. 

2.3.4 Zkouška rázovou vlnou 

Zkouška rázovou vlnou se používá ke zjištění stavu izolace mezi závity cívek a identifikaci 

mezizávitových zkratů. Rázová vlna má velmi strmou vzestupnou hranu, které dosáhneme 

rychlým vybitím kondenzátoru do statorového vinutí. Základní schéma rázového generátoru je 

zobrazené na Obrázek 2. 11. Použitím sériově zapojeného rezistoru můžeme regulovat rychlost 

vybití kondenzátoru. Dle normy IEEE 522 - 2004 musí být dosaženo maximální hodnoty napětí 

vlny mezi časem 100 ns a 1,2 μs, pro vlnu o maximálním napětí 3,5 násobku jmenovitého napětí 

stroje [13]. 

 

Obrázek 2. 11 Základní schéma rázového generátoru[45] 

Energie z kondenzátoru začne při sepnutí oscilovat v RLC obvodu mezi indukčností vinutí L, 

kapacitou kondenzátoru C a odporem obvodu R, do kterého musí být přičten předřadný odpor, 
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pokud je použit. Obvod osciluje frekvencí f, dle rovnice (2.3-5), až do úplného vybití energie 

[15]. 

  
 

  
√

 

  
 

  

   
      (2.3–5) 

Rázová vlna putuje mezi jednotlivými závity cívky, každý závit si lze představit jako část 

celkového odporu cívky. Vzorce pro výpočet rozložení napětí rázové vlny na vinutí je možné 

najít v literatuře [8]. Čím strmější je nástupná hrana rázové vlny, tím vyšší je napěťový rozdíl 

mezi závity na začátku vinutí, jak je nakresleno na Obrázek 2. 12. Zejména u statorových cívek 

tvořených vsypávanými vodiči (Random Wound Stator Coils) může být mezizávitové napětí 

sousedních vodičů vysoké. 

 

Obrázek 2. 12 Počáteční rozložení napětí rázové vlny na délce vinutí[44] 

Pokud se v testované izolaci nachází oslabené místo a mezi závity je dostatečné napětí, dojde 

k průrazu izolace a výboji. Proud poteče vzniklým obloukem a přeskočí závit cívky. Dojde ke 

snížení indukčnosti obvodu a v důsledku rovnice (2.3-5) ke zvýšení oscilační frekvence vlny. 

Jako indikační přístroj průběhu vlny se používá osciloskop. 

Pro zjištění závady musíme provést dvě odlišná měření, abychom mohli porovnat průběhy 

jednotlivých vln. Používáme proto srovnávací metodu, kdy měříme současně dvě větve vinutí. 

Obě změřené vlny jsou na osciloskopu vykresleny přes sebe, aby bylo vidět možné odchylky jako 

je tomu na Obrázek 2. 13. Rozdíl mezi vlnami může být velmi malý, proto se u nových přístrojů 

používají numerické metody, jako např. uvedené v [15] , které přináší zpřesnění vyhodnocování 

výsledků. Další možností, kterou používají moderní přístroje je srovnání krytí změřené křivky 

vinutí s referenční křivkou. 
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a) 

 

b) 

Obrázek 2. 13 Průběh rázových vln na osciloskopu a) správný b) vadný[45] 

Pokud dojde při měření k identifikaci poruchy, je poškozená izolace statoru a stator musí být 

vyřazen z výrobního procesu. 

2.3.5 Zkouška polarity cívek 

Při zkoušení polarity cívek je úkolem zjistit, zda je cívka správně vsypaná do statorové 

drážky. Pokud napájíme cívku stejnosměrným napětím, cívkou protéká proud, který vytvoří stálý 

magnetický dipól. Pomocí identifikátoru magnetického pole určíme, jestli je do statorové dutiny 

orientován severní nebo jižní pól. 

Kontrolu každé cívky v dutině statoru je při zapojení vinutí do hvězdy nutné provést 

připojením zdroje alespoň pro dvě různé kombinace fází (UV, UW, VW). Nejlepší je samozřejmě 

proměřit všechny tři kombinace. Jedná se o jednoduchou a rychlou diagnostickou metodu, která 

spolehlivě určí správnost vsypání cívek do statoru. 
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3 ČÁSTEČNÉ VÝBOJE 
Důležitým diagnostickým prvkem v oblasti elektrických strojů je detekce výbojů v izolačním 

systému. Na základě analýzy těchto výbojů můžeme posoudit jakost izolace. V izolaci se mohou 

nacházet malé vzduchové dutinky, které vznikly při výrobě izolace. Případně mohou tyto dutinky 

vznikat jako výsledek lokálního elektrického namáhání. V praxi lze za dutinu považovat i 

mechanické poškození izolace viz kapitola 1.6. Dutiny mívají různý tvar. Zvyšujeme-li střídavé 

napětí, začnou se od určité hladiny napětí v izolaci vyskytovat výboje [8]. 

Podle terminologie techniky vysokých napětí rozlišujeme při napěťovém namáhání izolace 

přeskok úplný a neúplný [9]. Úplný přeskok znamená, že obě elektrody jsou spojené souvislým 

výbojem a izolace je proražena. Při neúplném přeskoku dojde k výboji v malé části izolace. 

Zbytek izolace má dostatečnou elektrickou pevnost a napěťové namáhání vydrží. O částečném 

výboji hovoříme, jedná-li se o přeskok v plynném izolantu. 

V normě [23] je částečný výboj popsán jako výboj, který částečně přemosťuje izolaci mezi 

vodiči. Částečné výboje jsou obvykle důsledkem lokálního elektrického namáhání uvnitř izolace 

nebo na jejím povrchu. Elektrickým namáháním dojde k přechodné ionizaci plynu, který vytvoří 

vhodné podmínky pro vznik částečného výboje. 

Částečný výboj vznikne v důsledku rozdílných permitivit izolace a plynu v dutince, tedy 

v důsledku poměrného rozložení napětí mezi tyto vrstvy dielektrika. Problém rozložení napětí je 

podrobně popsán v [8], kapitole Složená dielektrika. Dle [12]  je frekvence částečných výbojů > 

100 MHz. Vznik částečného výboje je spojen s několika jevy, jako například vznikem 

elektromagnetického vlnění, zvuku a chemických reakcí. 

Dle [9] dělíme částečné výboje na vnější, vnitřní a povrchové (klouzavé). Vnější částečné 

výboje vznikají na rozhraní elektrod a plynů, zvláště při malém poloměru elektrody, nebo 

v místech zakřivení elektrody. Typické vnější výboje jsou koróna a doutnavé výboje. Vnitřní 

částečné výboje vznikají v plynných dutinách obklopených pevným izolantem. Klouzavé výboje 

vznikají na rozhraní pevného a plynného izolantu v okolí elektrod. Jejich vznik závisí na relativní 

vlhkosti okolí. Eliminaci klouzavých výbojů je důležité řešit zejména u strojů pracujících na 

vysoké napětí. 

Jednotlivé druhy povrchových a vnitřních částečných výbojů můžeme kategorizovat na 

typických uspořádáních elektrod [9], dle Obrázek 3. 1. Kde elektrody značíme čísly 1, 2 a prostor 

vzniku výboje číslem 3. Níže jsou popsány jednotlivé části obrázku. 

a) plynná dutinka v dielektriku, může vzniknout například při tvarování drážkové 

izolace 

b) povrchová dutinka, částečné odtržení izolace od elektrody 

c) štěrbina mezi elektrodou a izolací 

d) štěrbina uvnitř izolace, tzv. delaminace izolace 

e) klouzavé výboje 

f) částečné výboje na hranách elektrod 

g) jehlová elektroda na povrchu izolantu, např. kovový otřep 

h) jehlová elektroda uvnitř izolantu, příměs nebo nečistota v izolaci 
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Obrázek 3. 1 Elektrodová uspořádání pro částečné výboje[9] 

 

3.1 Vnitřní částečné výboje 

K přeskoku v různých dutinkách dielektrika nedochází při stejném napětí. Přeskok je 

ovlivněn velikostí dutinek a jejich výplní (relativní permitivitou). Při částečném výboji se 

neutrální molekuly plynu rozpadají na kladné a záporné ionty. Na stěnách dutinky se vytvoří 

pomyslné elektrody, ke kterým jsou ionty přitahovány. Dochází k jejich hromadění a částečné 

kompenzaci vnějšího elektrického pole. Částečný výboj zhasne v okamžiku, kdy nahromaděné 

ionty sníží působení vnějšího elektrického pole v dutince pod hodnotu zhášecího napětí Ue. 

Pokud se napětí zdroje dále zvyšuje, roste i napětí na dutince a pokud hodnota překročí 

zapalovací napětí výboje Ui, výboj se opakuje. Napětí je značeno dle doporučení normy ČSN EN 

60270. 

Pokud napětí na izolaci přestane růst, odtéká postupně náboj nahromaděný na stěnách 

dutinky. Vlivem odtoku iontů roste působení vnějšího elektrického pole a vzniká opět částečný 

výboj. Rychlost odtoku iontů závisí na povrchovém a vnitřním odporu izolantu. V nekvalitních 

izolantech může být interval mezi částečnými výboji krátký v řádu sekund, u kvalitní izolace se 

výboj může opakovat po minutách až hodinách [10]. 

Pokud je izolace namáhána střídavým napětím, vznikají částečné výboje v obou 

půlperiodách. Při zanedbání okolních podmínek v dutince (teplota, tlak, …) a za předpokladu, že 

zapalovací napětí Ui v dutince izolantu je shodné pro obě půlperiody |   |  |   | lze pro popis 

částečných výbojů použít Gremant – Philippovův model, ze kterého vychází veškerá literatura 

[8][9][10]. 

3.1.1 Gemant – Philipoffův model 

Gemant – Philipoffův model a jeho náhradní schéma je nejjednodušší model pro vnitřní 

částečné výboje. Na Obrázek 3. 2 a) je schematicky znázorněný tento model. Číslem (3) jsou 

označené elektrody, (2) – dutinka v izolantu o kapacitě C1. Číslo (1) je izolant ve zbytku modelu 

o kapacitách C2 a C3. Obrázek 3. 2 b) je náhradní schéma modelu. Odpor Rv vyznačuje odpor 

výbojové cesty v plynu dutinky při přeskoku na kulovém jiskřišti. 
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Obrázek 3. 2 Gemant – Phillipoffův model[8] 

V literatuře [10] najdeme kompletní odvození rovnic pro Gremant – Phillipoffův model. 

Zjednodušeně se jedná o kapacitní dělič napětí, kde: 

    
  

     
  (3.1-1) 

V momentě, kdy napětí Uc1 dosáhne hodnoty zápalného napětí Ui, nastane na kulovém 

jiskřišti výboj a hodnota napětí Uc1 poklesne na zůstatkové napětí Ue. Literatura [10] vychází ze 

zákona rovnosti náboje před a po výboji a vyjadřuje rovnici: 

(
    

     
   )            (3.1-2) 

Dosazením napětí U z rovnice (3.1-1) do (3.1-2) dostáváme: 

   
              

         
    (3.1-3) 

Částečný výboj na elektrodách (3) vyvolá úbytek napětí. V okamžiku vzniku výboje je napětí 

Uc1 = Ui a v okamžiku zhasnutí výboje Uc1 = Ue. Z rovnic (3.1-1), (3.1-3) dosadíme: 

         
     

  
   

              

         
   (3.1-4) 

Po úpravě rovnice (3.1-4) získáme výsledný vztah pro úbytek napětí na napájení vlivem 

částečného výboje. 

    
  

     
        (3.1-12) 

v 
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Obrázek 3. 3 Napěťové průběhy a proud v modelu[34] 

3.2 Vliv částečných výbojů na izolaci 

Při výrobě izolačních materiálů a systémů se provádí kontrola kvality, avšak přes veškeré 

moderní technologie nelze dosáhnout dokonalé (homogenní) izolace v celém objemu. Vzhledem 

ke složitosti izolačních systémů elektrických strojů, kde používáme uspořádání různých (i 

vícevrstvých) izolantů, se dutiny a povrchové poškození v reálných izolacích nacházejí. Ačkoliv 

se při částečných výbojích uvolňuje malé množství energie, jsou pro izolační systém nebezpečné 

zejména svým častým opakováním. 

Obecně můžeme konstatovat, že na degradaci izolace se v určité míře podílejí následující 

procesy [11]: 

 Přímé účinky nárazů elektronů a iontů do povrchu pevné izolace 

 Účinky záření vznikajícího při výbojích 

 Tepelné účinky 

 Chemické působení produktů vznikajících při výboji v plynu 

Degradace způsobená u anorganických izolantů i při vysokém výskytu částečných výbojů je 

zanedbatelná, téměř nulová. Elektrická pevnost se pohybuje o několik řádů výše než u 

organických izolantů. Izolace drátu a drážková izolace se téměř vždy vyrábí z organických 

izolantů, které jsou na působení částečných výbojů velmi citlivé. 

Výboje jsou také spojené s přeměnou plynů přítomných v dutince izolantu. Pokud jsou 

v plynu přítomné molekuly kyslíku, může vzniknout ozón, který působí jako silné oxidační 

činidlo. Dále mohou vznikat oxidy dusíku, které při dostatečné vlhkosti reagují s přítomnými 

molekulami vody a vytváří dusíkaté kyseliny. Dalšími plyny urychlujícími degradaci jsou plyny 

obsahující atomy vodíku a atomy uhlíku.[16] 

Výboje působící na organický izolant způsobují erozi povrchu dielektrika. Elektrony a ionty 

dopadají na povrch izolace a vlivem kinetické energie, teploty a UV záření výboje dochází po 
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určitém čase k chemické přeměně makromolekul polymeru. Makromolekula se rozloží na 

jednodušší organické sloučeniny plynného, kapalného nebo pevného charakteru [11]. 

Při experimentech [10][16] byl vystaven zesíťovaný polyetylen působení částečných výbojů. 

Z výsledků plynové chromatografie byla zjištěna přítomnost oxidů uhlíku a vodík. Dalším 

předmětem zkoumání byl vznik kapalných látek na povrchu. Kapalné produkty vznikaly pouze za 

přítomnosti všech základních prvků – H, C, O v plynu. Jednalo se o směs organických kyselin – 

kyselina mravenčí, kyselina octová a další karboxylové kyseliny. Přítomnost kyselin a vlhkosti 

vytvářela na povrchu dutin vodivou kapalinu, která zvyšovala povrchovou vodivost dielektrika. 

Při intenzivním vzniku výbojů je dle [11] oteplení způsobené výbojovou činností srovnatelné 

s oteplením, které způsobují dielektrické ztráty. Celkový nárůst teploty může snížit napětí 

tepelného průrazu. Nejpatrnějším vlivem bylo snížení četnosti částečných výbojů a růst 

amplitudy výbojů, tedy zvýšení úbytku napětí na elektrodách     při výboji. 

 

Obrázek 3. 4 Fáze eroze izolantu vystaveného působení částečných výbojů[16] 

Obrázek 3. 4 zobrazuje vliv částečných výbojů na povrch izolace. Výsledkem eroze na 

povrchu izolantu je vznik nerovností a vytvoření hlubších jamek. Následuje rozšíření vodivé 

cesty materiálem směrem k uzemněné elektrodě. Velikost větve stromečku se pohybuje mezi 1 – 

10 μm (Obrázek 3. 5). Při dosažení elektrody samotnou větví stromečku je průměr malý ke 

způsobení průrazu dielektrika. Čas, kdy elektrický stromeček dosáhne elektrody je přibližně 24% 

[10] z celkového času průrazu izolace. Další působení částečných výbojů rozšiřuje průměr větve 

stromečku na 60 - 150 μm, kdy dojde k průrazu izolace. 

 

Obrázek 3. 5 Větev stromečku v dielektriku[10] 

Výzkum v této oblasti vedl výrobce lakovaných drátů k vytvoření nových ochranných laků 

s vyšší odolností vůči vzniku částečných výbojů. Této odolnosti se dosahuje zvýšením počtu 

vrstev polyimidu, které je dle výsledků měření [31] nejefektivnější při použití tří vrstev. Další 

nárůst vlastností s počtem vrstev polymeru je nižší. Druhou a efektivnější možností je použití 

nanočástic omezujících vznik částečných výbojů. Jako příměsi se používají například:  Al2O3; 

TiO2; SiO2 [31]. 
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3.3 Metoda měření 

V průmyslu se aplikují měřicí metody vyvinuté v laboratořích. Měřicí přístroje jsou upravené 

pro průmyslové použití, při měření však nelze dosahovat tak přesných výsledků vlivem většího 

rušení ve výrobních halách. Proti laboratorním měřením je důležitá zejména rychlost, kdy je třeba 

během několika vteřin až desítek vteřin ověřit kvality izolace měřeného statoru. Další nároky jsou 

v jednoduchosti obsluhy přístroje. 

Měření částečných výbojů lze rozdělit dle provozního stavu měřeného stroje. Online 

diagnostika se zabývá měřením na strojích při jejich provozu. Používá se zejména ve strojích o 

výkonech větších než 20 MW, například v hydroalternátorech. Hlavní výhodou je odhalení 

závady v izolaci při provozu a sledování rozšiřující se poruchy, dále možnost naplánování servisu 

stroje vzhledem k závažnosti poškození izolace [9]. 

Offline diagnostika sleduje výskyt částečných výbojů ve strojích odstavených. Umožňuje 

sledovat i stav izolace v průběhu výroby. Při offline měření částečných výbojů je nejdůležitější 

použití dostatečně kvalitního zdroje vysokého napětí bez vlastích částečných výbojů s nízkou 

úrovní šumu na vyšších frekvencích. 

Z hlediska místa vzniku částečných výbojů lze měřit při dvou základních elektrických 

zkouškách. Při zkoušce vysokým střídavým napětím je napětí přiložené mezi kostru statoru a 

vinutí. Sleduje se vznik částečných výbojů v drážkové izolaci a primární izolaci měděného drátu. 

Pokud je drát mimo drážkovou izolaci, budou vznikat částečné výboje pouze v primární izolaci 

měděného drátu. Při použití generátoru rázové vlny se prověřuje vznik částečných výbojů mezi 

jednotlivými závity cívky. Měření by mělo odhalit poškození mezizávitové izolace, které ještě 

nevedlo k mezizávitovému zkratu. 

Z firem působících na trhu a nabízejících měření částečných výbojů byla dle průzkumu (viz 

Příloha A) vybrána německá firma SCHLEICH GmbH. Technologie firmy v oblasti měření 

částečných výbojů se jeví jako jedna z nejpokročilejších, pokud přehlédneme americkou firmu 

Automation Technology, která nepůsobí na evropském trhu. Tvrzení o kvalitách SCHLEICH by 

mohl podložit zisk ocenění TOP100 Innovator 2012. 

3.3.1 Detekce částečných výbojů 

Dle rozdělení [10] se dále budeme zabývat pouze metodou globální detekce částečných 

výbojů. Jedná se pouze o sledování množství částečných výbojů v daném prostředí a určení stavu 

izolace. Lokalizační metoda se prozatím používá pouze u velkých statorů, např. hydroalternátorů. 

3.3.1.1 Nepřímá detekce 

Nejjednodušším způsobem detekce částečných výbojů je sledování elektromagnetického 

spektra ve vysokých frekvencích v okolí vinutí statoru, nejlépe přímo v dutině statoru. Jedná se o 

nepřímou detekci za pomoci antény nebo snímače. O anténách a snímačích pojednává literatura 

[10]. Použití antény nebo snímače je vhodné pouze pro statory. Při nepřímé detekci částečných 

výbojů bude měření zatíženo větším množstvím šumu, než u přímých detekčních metod. Měření 

nelze provozovat v okolí radiostanic, nelze používat vysílačky a volat z mobilních telefonů. O 

vysokofrekvenční anténě použité při praktickém měření na přístroji MTC3 nejsou dostupné žádné 

bližší informace. 
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Obrázek 3. 6 Schéma zapojení při detekci vysokofrekvenční anténou[44] 

3.3.1.2 Přímá detekce 

Pokud je motor sestavený, vinutí je uzavřené uvnitř kostry, která se chová jako Faradayova 

klec. Můžeme však měřit úbytek napětí vyvolaný částečným výbojem na svorkách napájení. 

Vznik úbytku napětí je popsaný v kapitole 3.1.1. Zapojení pro měření přímou detekcí je 

zobrazeno na Obrázek 3. 8.  

Pro filtrování napájecí frekvence od částečných výbojů se používá paralelně připojená horní 

propust k měřenému objektu, jako na Obrázek 3. 7. Důležitou součástí obvodu je 

vysokonapěťový vazební kondenzátor Ck (coupling capacitor), který musí mít vysokou kapacitu a 

na kondenzátoru nesmí vznikat žádné částečné výboje v průběhu měření [10]. Na impedanci Zdet 

detekujeme četnost částečných výbojů. 

 

Obrázek 3. 7 Základní zapojení při přímém měření[33] 

O filtru používaném firmou Schleich nebyly nalezeny žádné dostupné bližší informace. 
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Obrázek 3. 8 Schéma zapojení při detekci filtrem[44] 

3.4 Výsledky měření 

3.4.1 Elementární příklad 

Pro ověření teorie byl změřen vznik částečných výbojů mezi dvěma měděnými vodiči 

podobně jako v [30]. Byly provedeny dvě měření – při záměrně poškozené izolaci a na 

nepoškozeném vzorku. 

Lak izolace byl poškozen pouze na jednom ze dvou spojených vodičů, rozsah poškození je 

možné vidět na  Obrázek 3. 9. Poškození by mělo simulovat vadu, která může vzniknout při 

vsypávání cívky do statoru. Spojení vodičů bylo realizováno pomocí elektroizolační pásky - 

Obrázek 3. 10. 

 

Obrázek 3. 9 Poškozená izolace vodiče 

 

Obrázek 3. 10 Elementární vzorek 

 

Měření bylo provedeno na přístroji Schleich MTC3. Bylo nastaveno vysoké střídavé napětí 

2200V mezi fází U a zemí. Četnost výbojů byla sledována metodou přímé detekce. Zjednodušeně 

lze konstatovat, že obvod fungoval dle zapojení Obrázek 3. 7. 

Nejprve byly spojeny a změřeny dva vodiče s neporušenou izolací. Graf z měření funkční 

izolace je přiložen na Obrázek 3. 11. Byla naměřena špičková hodnota částečného výboje 26 mV, 

při sinusovém napětí 2243V. Na měřicí stanici MTC3 byla instalována německá jazyková verze, 

ve které TE znamená Teilendlatung, česky částečný výboj. 

Oblast porušení izolace 

vodiče 

Vodivé spojení pro test 
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Měření částečných výbojů při porušené izolaci je zaznamenáno na Obrázek 3. 12. Při napětí 

2236 V vznikl v záporné půlperiodě částečný výboj. Takto silný výboj při měření na neporušené 

izolaci nebyl detekován. Udávaná špičková hodnota výboje je 55 mV, ale neodpovídá grafu, ve 

kterém se výboj blíží k hranici 80 mV. 

 

Obrázek 3. 11 Měření částečného výboje na funkční izolaci 

 

Obrázek 3. 12 Měření částečného výboje na poškozené izolaci 
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3.4.2 Funkční a vadný stator 

Měření na funkčním a vadném statoru bylo provedeno přenosným přístrojem Schleich 

MTC2. Vybavení použitého přístroje umožňuje měřit pouze částečné výboje na rázové vlně. 

Zdroj na vysoké střídavé napětí nebyl v přístroji instalován. Měřicí stanice MTC2 byla zapojena 

dle Obrázek 3. 6. Vyrobený stator byl zapojen do hvězdy, měření je vždy prováděno přes dvě 

větve vinutí. 

 

Obrázek 3. 13 Měření vadného statoru 

Do dutiny statoru byla umístěna vysokofrekvenční anténa a dle hladiny šumu ve výrobní hale 

nastavena minimální hranice pro detekci částečného výboje na 200 mV. V protokolech níže jsou 

uvedeny německé názvy Hintergrundstörpegel – úroveň šumu pozadí a 

Detektionssystemstörpegel – úroveň šumu detekčního systému. Značení připojovacích kleští 

přístroje MTC2 je číselné, ale značení fází statoru je provedeno písmeny. Zapojení bylo 

provedeno tímto způsobem: 1 = W, 2 = U, 3 = V. 

Počáteční napětí rázové vlny bylo nastaveno na 400 V, pro 8 vln na stejné napěťové hladině. 

V průběhu měření dochází automaticky ke zvyšování napětí rázové vlny s krokem 100V do 

vzniku prvního částečného výboje. Toto napětí je zaznamenáno zkratkou PDIV – Partial 

Discharge Inception Voltage. Dále se zvyšuje napětí, dokud nedojde ke vzniku částečného výboje 

na každé rázové vlně. Zkratka RPDIV – Repetitive Partial Discharge Inception Voltage 

zaznamenává právě toto napětí. Hodnoty PDIV a RPDIV vypovídají o stavu izolace ve statoru. 

Napětí rázové vlny se poté snižuje až do vymizení částečných výbojů z každé rázové vlny, které 

je také zaznamenáno jako RPDEV – Repetitive Partial Discharge Extinction Voltage. Poslední 

zaznamenanou hodnotou je částečný výboj na rázové vlně – PDEV - Partial Discharge Extinction 

Voltage. 

V dalších kapitolách jsou vloženy výsledky z měření. Měření bylo provedeno a vyhodnoceno 

automaticky přístrojem MTC2 dle výše uvedeného nastavení a zapojení. 
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3.4.2.1 Funkční stator 

Měření bylo provedeno na statoru bez impregnovaného vinutí. 

 

Obrázek 3. 14 Měření částečných výbojů na funkčním statoru, fáze U-V 

Obrázek 3. 14 vypovídá o velmi dobré kvalitě mezizávitové izolace ve fázích U a V. Napětí 

vzniku prvního částečného výboje PDIV = 2079 V a RPDIV = 2336 V . (červeně zvýrazněné 

v grafu) 

 

Obrázek 3. 15 Měření částečných výbojů na funkčním statoru, fáze W-U 

Dle Obrázek 3. 15 je zjevné, že ve fázi W je méně kvalitní izolace o čemž vypovídá PDIV = 

1474 V a velikost částečného výboje. Nicméně hodnota PRDIV = 2262 V je velmi dobrá. 
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3.4.2.2 Vadný stator 

Drát mimo drážkovou izolaci 

Z funkčního statoru byla odstraněna v jedné drážce krycí izolace a náhodně vybraný vodič 

cívky byl přimáčknut na kostru statoru. 

 

Obrázek 3. 16 Měření částečných výbojů, drát mimo drážkovou izolaci statoru, fáze U-V 

 

Porovnáním obrázků 3. 14 a 3. 15 s obrázky 3. 16 a 3. 17, zejména hodnot PDIV a RPDIV 

dojdeme k závěru o nízké kvalitě izolace, která je způsobena vodičem mimo drážkovou izolaci. 

 

Obrázek 3. 17 Měření částečných výbojů, drát mimo drážkovou izolaci statoru, fáze W-U 
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Náhodné poškození mezizávitové izolace 

Poškození sousedních vodičů mezizávitové izolace bylo provedeno za pomoci odlamovacího 

nože v čele vinutí. Vzniklo podobné poškození jako na Obrázek 3. 9, ale na obou sousedních 

vodičích. 

 

Obrázek 3. 18 Měření částečných výbojů, poškozená mezizávitová izolace, fáze U-V 

Na Obrázek 3. 18 vznikl výboj při nízkém napětí PDIV, nicméně zbytek grafu (červená čára) 

velmi přesně odpovídá změřenému funkčnímu statoru (Obrázek 3. 14). 

 

Obrázek 3. 19 Měření částečných výbojů, poškozená mezizávitová izolace, fáze W-U 

Měření na Obrázek 3. 19 odpovídá kvalitní izolaci. 
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3.4.3 Závěry z měření 

Na elementárním příkladu dvou vodičů byl ověřen vznik částečných výbojů v izolaci, před 

úplným průrazem izolace. Vzhledem k malé špičce částečného výboje při poškození izolace by 

bylo vhodné zvýšit zkušební napětí nebo zajistit lepší mechanické spojení vodičů. 

U měření funkčního statoru v kapitole 3.4.2.1 na Obrázek 3. 14 a Obrázek 3. 15 bylo napětí 

RPDIV vyšší než 2000 V a jednotlivé výboje se vyskytly nad hranicí 1400 V. Pokud se vodič 

vinutí vyskytuje mimo drážkovou izolaci, poklesne hodnota napětí RPDIV níže než 1400 V a 

jednotlivé výboje se vyskytují od 1000 V. Měření částečných výbojů bezpečně odhalí drát mimo 

drážkovou izolaci. 

Na vzorku s poškozenou mezizávitovou izolací nedošlo k výraznému poklesu napětí PDIV a 

RPDIV. Neúspěch metody však lze teoreticky vysvětlit. Schopnost rázové vlny vyvolat částečný 

výboj závisí na napětí mezi jednotlivými závity cívky. Dle rozložení napětí rázové vlny viz 

Obrázek 2. 12, bude dostatečné mezizávitové napětí cca. v 25 % délky vinutí za napájecím 

kabelem. Záleží tedy na místě poškození mezizávitové izolace, zda bude závada odhalena. 

3.5 Normy a zařazení do výrobního procesu 

Dle článku [13] týkajícího se normy IEC 60034-18-41 je zkušební napětí určeno, Tabulkou 1 

v dokumentu. Zjednodušeně lze říci, že závisí na špičkovém napětí na vstupních svorkách do 

motoru a čase nástupné hrany. Toto napětí je ovlivněné délkou kabelu mezi motorem a měničem. 

Výrobce však nezná při výrobě konkrétní instalaci motoru, ale musí určit zkušební napětí, při 

kterém stator zkouškou projde bez vzniku výboje. U starší americké normy NEMA MG 1 bylo 

zkušební napětí definováno jako 3,1*UN potřebné ke splnění normy [12], zde však nebyla 

zaručena eliminace vzniku částečných výbojů po instalaci motoru. V České republice se měření 

částečných výbojů řídí normou ČSN EN 60270, která nebyla blíže zkoumána. 

Při zapojení do výrobního procesu je důležité využít obě metody měření částečných výbojů, 

na rázové vlně i při střídavém vysokém napětí. Každá metoda prověřuje jinou část izolace statoru. 

Dle závěru z praktického měření (kapitola 3.4.3) by bylo ideální prověřit každou cívku 

individuálně na vznik částečných výbojů mezi závity izolace ihned po vsypání, viz Obrázek 1. 1. 

V této fázi ještě nejsou cívky spojeny do série a teoreticky by měla být odhalena každá závada 

izolace. 

Vzhledem k časové náročnosti měření cívky po cívce lze předpokládat, že v praxi nebude 

navržené řešení aplikováno. Spokojíme-li se s tvrzením [12], že u motorů napájených 

frekvenčním měničem většinou dochází k mezizávitové poruše na první cívce za napájecím 

kabelem fáze, mělo by být dostatečné měřit částečné výboje až po zapojení cívek. Pro ověření 

kvality izolace je vhodné měření provádět při mezioperační kontrole a při výstupní kontrole. 

  



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 
46 

4 ZÁVĚR 
Celá práce vznikla ve spolupráci s průmyslem. Práce si kladla za cíle analyzovat proces 

výroby, zjistit příčiny výroby vadných kusů a stanovit vhodná opatření pro zvýšení kvality a 

spolehlivosti výroby elektrických strojů. 

Ve firmě se pro identifikaci poruch ve vinutí používají z  popsaných metod v kapitole 2.3 - 

měření vysokým střídavým napětím, zkouška rázovou vlnou a měření polarity cívek. Metody 

jsou schopné ve většině případů odhalit vzniklou poruchu na izolačním systému statoru. 

Prvním krokem ke zlepšení diagnostiky by mělo být optimalizování současného měření: 

 Zavedení měření izolačního odporu (u velkých statorů i polarizačního indexu), jehož 

měření automatizovaná měřicí stanice umožňuje. Měření izolačního odporu by mohlo 

v některých případech odhalit poškození drážkové izolace.  

 Zlepšit způsob vyhodnocení křivky rázové vlny, zejména využít všechny možnosti 

sledování odchylek od referenční křivky a využít možnosti vzájemného porovnání 

rázových vln z jednotlivých fází statoru. 

Při částečném poškození izolace drátu však nejsou používané metody měření schopné 

takovouto závadu odhalit. U takového statoru může dojít k zrychlenému stárnutí izolace, zejména 

při napájení z frekvenčního měniče. Vlivem délky přívodních kabelů od frekvenčního měniče 

(kapitola 2.2.4) vznikají na vstupním napětí do motoru napěťové špičky, které v izolaci mohou 

vyvolat částečné výboje. Částečné výboje vedou k poškozování izolace (kapitola 3.2) a ve 

výsledku můžou vést k vzniku mezizávitového zkratu. 

Jako hlavní výstup práce je zvolena metoda měření částečných výbojů, která je detailně 

popsána v kapitole 3. Metoda měří vznik částečných výbojů a umožňuje identifikovat poruchy, 

kdy ještě v izolačním systému nevznikne zkrat, ale pouze částečné poškození izolace. Praktickým 

měřením byla dokázána schopnost odhalit vadu, která dle statistiky (kapitola 2.1.2) způsobila 

vznik poruchy motoru v záruční době. Měření částečných výbojů lze považovat za důležitou 

diagnostickou metodu, která výrobce informuje o kvalitě izolace statoru. Samotné zařazení 

měření do výrobního procesu je popsáno v kapitole 3.5. 

Vzhledem k tomu, že navržené metody (izolační odpor, polarizační index, metody 

vyhodnocování chyb na rázové vlně a měření částečných výbojů) firma doposud nepoužívala, 

praktické ověření a úspěšnost navržených opatření s sebou přinese až čas a tzv. feedback z 

kontroly kvality a od zákazníků. 

Zcela jiným řešením daného problému by mohlo být používání „Corona Resistant“ 

měděného drátu s příměsí nanočástic ve vrstvě laku (závěr kapitoly 3.2). Díky příměsi nanočástic 

drát vykazuje zvýšenou odolnost proti erozi částečnými výboji. 
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PŘÍLOHY 

Příloha A  

Průzkum trhu a porovnání automatických testovacích 

zařízení statorů 

Definování požadavků na testovací zařízení 

• Automatizované měření s tiskem protokolů 

• Ochranná „klec“ před nebezpečným dotykem 

• Měření veličin jako současná stanice ALST 860 

o Zkouška pevnosti izolace vysokým napětím AC 

o 4 vodičové měření odporu vinutí, měření odporu teplotního čidla 

o Měření mezizávitových zkratů rázovou vlnou 

o Směr otáčení mag. pole statoru 

• Pro přesnější informace stavu izolace vyrobeného statoru rozšířit měření o 

o metodu částečných výbojů pro identifikaci mezizávitových poruch (partial discharge, 

glow discharge, pre-discharge, corona inception) 

o měření izolačního odporu, (výpočet polarizačního indexu) 

• Dostupnost servisu 

SPS electronic – Stator Test System 

  
http://www.spselectronic.com/en/system-examples/test-systems/artikel/stators.html 

V České Republice má firma SPS electronic obchodní zastoupení v Chomutově. Firma nabízí prodej 

statorových testerů pro zákazníky dle jejich specifických potřeb. Modely na zakázku jsou, ale nabízeny a 

vyráběny mateřskou firmou v Německu. Stator Test System splňuje veškeré definované požadavky.  V 

seznamu zkoušek v katalogu, ale chybí měření metodou částečných výbojů, jedná se prý o doplňkovou 

funkci, kterou je možné také zajistit. 

Otázkou zůstává, jaké jsou technologické zkušenosti v oblasti měření částečných výbojů. 
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Schleich – MT3 Stator Tester 

        
http://www.schleich.com/en/klassendetail.php?KlassenID=8 

Německá firma se sídlem v Hemer nabízí špičkový přístroj splňující definované požadavky. Firma má 

přes 25 let zkušeností v oblasti měření. V České Republice výrobky distribuuje a servisuje firma Blue 

Panther s. r. o. se sídlem v Praze. 

Firma Schleich sdílí rozsáhlé know-how ohledně nejmodernější metody měření částečných výbojů 

dvěma rozdílnými způsoby, za kterým jsou vidět dlouhodobé zkušenosti. Měření částečných výbojů 

odhaluje poruchy vinutí, které nejsou ostatní metody měření schopné rozpoznat. 

http://www.schleich.com/en/knowhow.php?ID=32&mode=KnowHowdetail 

Z hlediska podávaných informací, dostupnosti servisu a metod měření se jeví MT3 Stator Tester jako 

nejvhodnější přístroj pro identifikaci poruch vinutí statorů. 
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e.d.c. - AST320/W Automatic stator tester 

      
http://intranet.edcnet.eu/index.php?Mod=Pagina&Pagina=149&Lang=2 

Italská firma se sídlem v Miláně, model AST320/W splňuje všechny definované požadavky. 

Vybraného modelu již firma prodala přes 300 kusů. Firma poskytuje vzdálenou pomoc přes telefon, 

internet a asistenci přímo ve výrobě do 48 hodin. 

 

Automation Technology - STS-3800 Stator Test System with 

magMap® 

 
http://www.atidayton.com/products/statorTest/pdfs/statorTest.pdf 

Systém Automation technology splňuje téměř všechny definované požadavky, kromě možnosti 

uzavření při průběhu měření. Navíc patentovaná funkce MagMap® měří polaritu cívek, došlo by k 

ušetření času při kontrole motorů DST.  

Firma sídlí a prodává výrobky v USA, není tedy dostupný na evropském trhu. 
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Deutronic Elektronik GmbH – Stator Test System 

  
http://www.deutronic.com/test-repairsystems/stator-test-system.html 

Firma na internetových stránkách pouze uvádí, že zákazník si může definovat vlastní testovací 

rozsah. 

Žádné další materiály od firmy nejsou k dispozici. 

SKF – Baker WinAST 8800 

  
http://www.skf.com/group/products/condition-monitoring/motor-quality-control-test-

systems/winast-8800/index.html 

Přístroj měří pouze základní veličiny, jako stávající stanice. Je bez ochranné klece. Výroba a vývoj v 

USA, se zastoupením SKF CZ, a.s. v Praze. 
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